
Zápisnica z „FÓRUM  SKI MASTERS“ 

24.05.2014 penzión Krasuľa Ždiar 

 

1/Branislav Lengyel -úvod- schválenie programu s rozšírením pôvodného programu o bod:  komisia 

Masters- pre ÚAD návrh podal Ternavský 

2/Schválený zapisovateľ -Ján Chasák 

3/Schválení overovatelia  zápisnice -Juraj Žilinčík, Radoslav Krasuľa 

4/Vlastimír Tréger –história  25 rokov lyžovania Masters na Slovensku  

- Doplnenie: 

- Jozef Horský -komentár k memoriálom, snaha usporiadať na konci sezóny pretek – Memoriál  

v rámci ktorého sa vyhodnotí Sl.P -Masters a zároveň sa spomenú všetci pominuvší... 

- Ternavský -hodnotenie kvality pretekov a analýza  problematiky 

5/Návrh na tvorbu novej komisie Masters,  schválená dohoda o trvaní mandátu  na dva roky a voľba 

novej komisie 

- Schválená volebná komisia: Predseda -Jozef Krasuľa + D.Teslárová, D.Husková 

- Voľba predsedu + tím - traja členovia (členov si vyberali kandidujúci) 

- Schválený postup – predstavenie kandidátov a tímov,  tajné hlasovanie, víťaz v prvom kole 

musí mať nad 50% hlasov, ináč postupujú do druhého kola dva najlepší 

6/Priebeh volieb: 

                 Kandidáti + tím                                             1.kolo  2.kolo 

                 a/Radoslav Krasuľa + V.Tréger, D.Ambróz, J.Chasák        8   9    

     b/Pavol  Krasula +J.Dibdiak ,R.Krasuľa , D.Ambróz   2   _ 

     c/Vlastimír Tréger +J.Dibdiak,M.Hofbauer, J.Mikuláš   3   _ 

     e/Branislav Lengyel +J.Dibdiak, V.Ternavský, J.Chasák   10   14 

prítomných podľa  prezenčnej listiny 24 aktívnych členov SLA kategórie MASTERS, hlasovalo 23 

7/Poďakovanie nového predsedu Branislava Lengyela za prejavenú dôveru,  poďakovanie V. 

Trégerovi za vedenie MASTERS za uplynulých 25 rokov, predstavenie základných bodov ďalšieho 

postupu komisie MASTERS 

8/Návrh zmeny súťažného poriadku -D.Ambroz  odporúča vyhodnotenie MS presne podľa kategórii 

   žiadne zlučovanie 

9/ Návrh kritérií reprezentácie MASTERS – P.Krasuľa 



10/Návrh predsedajúceho na zrušenie ďalších bodov programu (z časových dôvodov), s tým že nová 

komisia MASTERS v krátkom časovom slede spracuje: 

- Zápisnicu z FÓRUM SKI MASTERS  

- Požiadavku na ÚAD a  SLA, aby v budúcnosti Memoriál Krasuľu bol zaradený do kategórie  FIS 

MASTERS 40 bodov - prezentovať zástupcami SLA na Kongrese FIS 

- Požiadavku na ÚAD, aby zástupca MASTERS bol riadnym členom Odborných komisií   P-ÚAD 

- Návrh súťažného poriadku na sezónu 2014/2015 (postúpi aktívnym klubom a členom 

MASTERS) 

- Návrh  súťažného kalendára  na sezónu 2014/2015 (postúpi aktívnym klubom a členom 

MASTERS) 

- Kritéria reprezentácie MASTERS (postúpi aktívnym klubom a členom MASTERS) 

- Návrh ďalšej činnosti komisie na rozšírenie aktivít MASTERS ( stránka MASTERS, oslovenie 

klubov...) 

Návrh bol schválený. 

 

Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť. 

 

Zapísal:  Ján Chasák 

 

Overovatelia: Juraj Žilinčík, Radoslav Krasuľa 

 


