Zápis z jednání Pléna Rady OSÚ ZL SLČR
(dále jen Zápis)
Místo konání:
Datum konání:
Účast:

Brno
24.9.2016
viz. prezenční listina (příloha č. 1 Zápisu)

Program:
1)

Zahájení jednání Pléna Rady OSÚ ZL SLČR - 10,20 hod.

Prezence přítomných účastníků.
Hlasy:
Členové rady – 5 hlasů
Zástupci krajů – 9 hlasů (K. Doležal + 1 hlas za kraj Praha, doloženo plnou mocí – příloha č.2 Zápisu)
Celkem - 14 hlasů

2) Úvodní slovo předsedy OSÚ ZL
3)

Informace o činnosti KOSÚ ZL a komisí

M. Polášková přednesla výstupy práce metodické komise.


Návrh struktury lyžování (sjezdové, běžecké) a snowboardingu viz. přiložená prezentace
(příloha č. 3 Zápisu). Bude vytvořen zásobník cviků, kde budou všechny prezentované prvky
popsány i natočeny na videozáznam. Byla předložena základní struktura výuky pro všechny 3
skupiny.
Doplnění:
P. Krnáč – oproti přednesenému návrhu na sebe v předešlé struktuře nenavazovaly jednotlivé
fáze vývoje lyžaře
K. Štulo - navrhuje doplnit a sjednotit terminologii i pro výuku dětí a začlenit do metodického
dopisu, aby lektoři ovládali obě terminologie
M. Břinčil - podporuje myšlenku sjednocení a specifikace terminologie pro děti, ale metodický
dopis by měl mít i tištěnou formu



M.Polášková přednesla vizi metodického dopisu, mělo by se jednat o interaktivní dokument,
pomocí kterého by bylo možné se jednoduše podívat pomocí odkazů na celý soubor cviků.
Natočení sekvencí pro děti bude probíhat s dětmi.



Návrh názvů kvalifikací viz. přiložená prezentace (příloha č. 4 Zápisu) + zkouškové požadavky
pro všechny 3 skupiny, proškolování bude probíhat samostatně na krajích

Doplnění:
K. Štulo - dotazy k prezentaci – jaké jsou hlavní přínosy změn v názvech kvalifikací aj.
K. Doležel- doplňující diskuze k názvům kvalifikací, hodinové dotaci jednotlivých kvalifikací,
vysvětlení zachování původních dosažených kvalifikací, doplnění informací k doškolování IVSI
známek – kraj uspořádá doškolení, na které pozve lektory (návrh je, aby se jednalo o členy
lektorského sboru, zatím to není stanoveno)
K. Štulo – připomínka ke změnám názvů kvalifikace, mohl by vznikat problém v chápání
jednotlivých názvů, navrhuje rozlišit dvě větve názvosloví – interní a externí. Interní
názvosloví by bylo ponecháno stejné, jako je doposud, externí názvosloví by respektovalo
mezinárodní praxi, sporný je především název „instruktor“, který má v zahraničí vyšší
kvalifikaci, než bude mít instruktor dle kvalifikace SLČR.
P. Krnáč – cílem je sjednocení terminologie se zahraničím
M. Polášková odpověděla na dotazy K. Doležela, které zaslal před zasedáním k tématu
„kvalifikace“, připomínky k návrhu Kvalifikačního řádu, bod 7 a 8. J. Lukáš navrhuje spíše
obecné znění bodu 7 kvalifikačního řádu a úpravu Směrnice o vzdělávání.
Výsledek diskuze – bod 8.2 vyřadit, článek 7 celý upravit aby si jednotlivé body neodporovaly.
11:15 – příchod J. Žák, navýšení počtu hlasů na 15.


M. Polášková předložila návrh Statutu RLS (příloha č.5 Zápisu)
K. Doležel – vymezení pojmů – odborná komise má trvalý charakter, pracovní komise
přechodný charakter.
Diskuze ke spolupráci, kompetencím a odpovědnosti RLS, diskuze k vymezení pojmu
„samostatnost komise“ v souvislosti s definicí RLS.

Plénum vzalo na vědomí materiály předložené Metodickou komisí a souhlasí.
Statut bude zaslán v konečném znění po zapracování připomínek k předložení Valné hromadě.
4)

Ekonomika a dělení dotací na kraje za r.2016



P. Meloun – na svazu bylo schváleno dvojí členství (aktivní a pasivní).
- Aktivní členství – příspěvek 300,- Kč
- Pasivní členství – neplatí příspěvky, nemá Alive kartu, pouze se na něj vztahuje pojištění,
není započítáván do rozpočtu.
Dohlášení a aktivace členů do konce 09/2016 z důvodu včasného zadání výroby členských
karet (dle směrnice), jinak lze dohlásit a doplatit do konce roku, lze platit pomocí PayPal nebo
i složenkou.



P. Meloun
- Předložení informací k rozpočtu SLČR, ZL SLČR a hospodaření /výdaje – dle přiložených
materiálů (příloha č. 6 Zápisu).
- Klíč na rok 2016 – dle materiálů (příloha č. 7 Zápisu).
- Předloženo vyhodnocení sezony 2015/2016 dle materiálů předložených jednotlivými kraji
(příloha č. 7 Zápisu).
- bez připomínek a dotazů, vzato na vědomí

Komentář [SI1]: Prosím kontrolu!

Hlasování – návrh na dělení příspěvků pro KSL 2015/2016.
PRO 14/ PROTI 0/ZDRŽEL SE 1 →ODSOUHLASENO
 Návrh schválen, bude do 10ti dnů zaslán jako podklad pro p. Cízlovou k proplacení.
5)

Příprava VH OSÚ ZL SLČR 22.10.2016 v Praze FTVS
Potvrzen termín konání.

6)

Klíč na dělení financí na rok 2017



P. Meloun předložil návrh klíče na dělení financí na rok 2017 OSÚ ZL SLČR, který zpracovala
Rada (příloha č. 8 Zápisu)
Návrh obsahuje:
20% společné náklady
10% metodika
70% činnost krajů - 50% členská základna, 50% dotace na kraje (30% akce, 70% klubová
činnost)



M. Škaloud předložil návrh klíče na dělení financí na rok 2017 OSÚ ZL SLČR (příloha č. 9
Zápisu)
Návrh obsahuje:
20% společné náklady
10% metodika
70% činnost krajů - 48% členská základna, 48% počet aktivních klubů, 4% uspořádané akce
Koncepce předpokládá zrušení osobostartů.
P. Meloun srovnal oba návrhy, návrh M. Škalouda – 4% na „akce“ není motivační, např. v roce
2015 bylo cca 60 akcí, 27.000,- Kč/60 akcí = 450,- Kč příspěvek na akci.
Doplnění:
P. Meloun – v souvislosti s diskuzí ke klíčům, primárně ke klubové činnosti, zmínil koncepci
úseku běžeckého lyžování - rozsáhlá prezentace úseku, SLČR jedná o sponzoringu s firmou
Decathlon, která chce sponzorovat nezávodní sekci, ale je třeba akce zviditelnit.
Závody a jakékoliv informace zasílat I. Sedlákové ke zveřejnění.
J. Lukáš navrhuje vydávat infomační brožuru k činnosti klubů za účelem zviditelnění úsekové
činnosti (elektronicky např.)

Hlasování: výběr návrhu klíče na dělení financí na rok 2017 OSÚ ZL SLČR
pro návrh Rady: PRO 11/ PROTI 2/ZDRŽEL SE 2
 Schválen návrh Rady, dále pro návrh M. Škalouda nebylo s ohledem na předešlé výsledky
hlasováno
M. Polášková 13:10 odchod, R. Keznikl nepřítomen hlasování

Komentář [SI2]: V pozvánce bylo
2016?

Hlasování: schválení předložení klíče Valné hromadě
PRO 13/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0 (2 NEPŘÍTOMNI)
 Schváleno předložení klíče navrženého Radou Valné hromadě
J. Žák 13:20 odchod
7)

Statut a organizační řád OSÚ ZL SLČR



R. Keznikl – krátké představení navrhovaného znění nových dokumentů (příloha č. 10 Zápisu)
Doplnění:
P. Meloun k připomínkám K. Doležela, které byly zaslány mailem před jednáním –
§5A – bude doplněno dle připomínek:
§7 čl.1, věta druhá – R. Keznikl předal zdůvodnění nového znění, na návrh Pléna bude
změněn termín „odborné a pracovní komise“ pouze na „odborné komise“ . Bude zohledněno
ve všech paragrafech statutu a jiných dokumentech.
Diskuze k rozdělení kompetencí – nominace, složení, ustavení a zrušení komisí.
Diskuze na téma postavení RLS jako organizace sui generis.

Komentář [SI3]: Prosím doplnit nové
znění §5A

Hlasování: RLS bude komise s výlučným postavením
PRO 11/ PROTI 2/ ZDRŽEL SE 0
 Schváleno výlučné postavení RLS
Hlasování: schválení návrhu Statutu po zapracování probraných změn:
PRO 11/ PROTI 2/ ZDRŽEL SE 0
 Schválen návrh Statutu OSÚ ZL SLČR
8)

Různé:
Plán Valné hromady na jaro 2017 během dubna, bude zpracován návrh dat.
Diskuze k hlasování per rollam obecně  Plénum souhlasí, optimální je lhůta 7-10 dní.
R. Keznikl navrhuje důsledně dodržovat název SLČR (dohromady).

Předseda ukončil jednání Pléna Rady ve 14:00.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10 -

Prezenční listina
Plná moc
Návrh struktury lyžování
Návrh názvů kvalifikací / Kvalifikačního řádu
Návrh Statutu RLS
Hospodaření SLČR, ZL SLČR
Klíč na dělení financí na r. 2016
Návrh klíče na dělení financí na rok 2017 OSÚ ZL SLČR/Rada
Návrh klíče na dělení financí na rok 2017 OSÚ ZL SLČR/M. Škaloud
Návrh Statutu a Organizačního řádu OSÚ ZL SLČR

Komentář [SI4]: Prosím Romana o
doplnění všech úprav

