SKI CLUB BREZNO , Podkoreňová , Brezno , Juraj Holišík – štatutár klubu v
zastúpení ľubošom Suchým delegátom na členskej schôdzi ÚLT SLA konanej dňa
3.5.2019 v Piešťanoch.
Členská schôdza ÚLT SLA
Dňa 3.5.2019
Miesto: Piešťany
Vec: Žiadosť P-ULT o odsúhlasenie a doplnenie súťažného poriadku pre sezónu 2019 leto
2019.

Zdôvodnenie:
Využitie vozidla pre účely pretekov i keď detských kategórií je v súlade s
navrhnutým súťažným poriadkom 2019 je to aj v súlade s princípom SLA fair play ,a
účelovosti vynaložených prostriedkov a myslím, že aj v princípe solidárnosti vzhľadom k
tomu,že deti neprinášajú do rozpočtu žiadne peniaze. V tomto istom duchu funguje aj
princíp dôchodcov/dôchodkov, keď mladí musia vyrobiť peniaze na starších a tí keď budú
starší budú opäť na nich pracovať mladí.

Návrh:
Vzhľadom na ustanovenie Súťažného poriadku v časti 17.2 by som chcel požiadať o
hlasovanie aby vozidlo SLA bolo použíté pre účely pretekov detských kategórii v prípade, že v tom
istom čase nebude použite pre preteky vyšších kategórií /JUNIOR -Dospelí . Jedná sa o termíny : 12.6.2019 BOMELI ,22-23.6. SCHWARZENBACH ,31.8.-1.9. Č. Petrovice a 21-22.9. Předklášteří .

Opora v súťažnom poriadku ULT 2019:
17.2. Automobil sa bude využívať len pre účely ÚLT na tréningy, sústredenia,
preteky, konferencie SLA a zabezpečenia činnosti ÚLT.

O tejto skutočnosti žiadam hlasovať s tým, že v zápise bude vyššie uvedený
text (vec, zdôvodnenie, návrh, opora v stanovách). Taktiež žiadam, aby záznam o
hlasovaní bol zaznamenaný v zápise (podľa organizačných zložiek na základe
delegačného kľúča) a do prílohy zápisu žiadam aj tento list (žiadosť) priložiť ako
prílohu a to v zmysle Stanov SLA článok 11., odstavec 11.10., písmeno f.
Názov organizačnej zložky
SKI CLUB BREZNO
LK Remas Piešťany
Ski Klub Piešťany
Snow Ski Stars
TJ Vysoké Tatry
Výsledok hlasovania
V Piešťanoch dňa 3.5.2019
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