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Zápis z VH OSÚ SL dne 23.4.2022 

1. Předseda Janda přivítal všechny přítomné. 
2. Pracovní komise: J. Janda, J. Baier, St. Dlouhý ml. 
3. Volba komisí: mandátová – D. Kryške, D. Szczepanek, J. Slavík 

                         Návrhová – J. Zemanová, Janek Pavlica, St. Dlouhý ml. 
4. Zapisovatel  Z. Mikešová, ověřovatel zápisu J. Baier 
5. J. Janda navrhl změnu programu – jako bod 7 zařadit hlasování o změně statutu volebního řádu, změna 

počtu členů rady 
6. Ze 40 možných delegátů přítomno 36, usnášeníschopná většina 19 
7. Změna počtu členů rady na 5 členů: předseda, místopředseda, 3 členové rady,  

sportovní ředitel není automaticky člen rady  
Zrušení pravidla, že zástupci z Čech a Moravy musí mít stejné zastoupení 
35 pro 
0 proti 
1 se zdržel 

8. Předseda přivítal hosty: prezidenta SLČR Lukáše Heřmanského a předsedu úseku SK Radka Cikla  
 

9. Předseda přednesl zprávu – viz příloha 
Heřmanský: přeje si soudržnost klubů, neřešit problémy přes sociální sítě, ale interně 
                       Navýšení finanční podpory svazu, ale výsledky tomu neodpovídají 
                       Problémy s evidencí členů – řeší se 
                       Konec spolupráce s Toyotou – v jednání nový partner 
                       Apel na J. Jandu pořešit cenu energií 
                       Harrachov – proběhlo převedení pozemků na NSA 
                       Oznámil ukončení působení ve funkci prezidenta svazu 
Janda doplnil, že NSA bude mít 2 rady – dozorčí a řídící. Dotace půjdou na kluby příspěvkově, takže kluby 
budou moci plánovat na několik let dopředu. Národní rada pro sport bude mít poradní funkci. 
Letos vypsány 2 dotace, 2x 150 milionů 
 
Cikl: chce zintenzivnit spolupráci mezi úseky SK a SL 
Bajc (trenér)  – hodnocení sezóny – viz příloha 
Matura  – nedostatek závodníků mezi muži, nelze proto pracovat tak jak by bylo potřeba 
 
Ditrich – zpráva o hospodaření – viz příloha 
Diskuze:  
St. Dlouhý st. poděkoval trenéru Bajcovi za zařízení rehabilitace pro Koudelku ve Slovinsku 
Zprávy od trenérů žen a juniorů obdrželi delegáti do emailu 

10. Revizní komise neobdržela žádný podnět k řešení, nebylo potřeba se scházet, členové Revizní Komise  
pravidelně dostávaly pozvánky na zasedání rad  

11. Zpráva STK Tučka bude zaslána do emailu 
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Zpráva trenérské rady – M- Ditrich – za rok proběhla 3 setkání rady 

 

12. Volba předsedy – jediný kandidát J. Janda – přijetí kandidatury, ale jen na 1 rok i když volba bude na 4 
roky, žádost o znovuzvolení J. Baiera na pozici místopředsedy 
Předseda volební komise M. Ditrich – v případě jednoho kandidáta může volba proběhnout aklamací 35-
1-0 
Volba předsedy 35-0-1 

13. Po krátkém vystoupení kandidátů volba místopředsedy – 2 kandidáti M.Georgiev, J. Baier 
Tajné hlasování: 36 platných hlasů 
J. Baier 27, M. Georgiev 9 

14. Po krátkém vystoupení kandidátů Volba členů rady   
St. Lasota 23 
I.Indráček 25 
R. Klíma 20 
M. Georgiev 21 
Jako členové rady zvoleni: I.Indráček, St. Lasota, M. Georgiev 

15. Volba revizní komise – St. Dlouhý ml., J. Slavík, R. Klíma 
Volba aklamačně 33-0-3 

16. Volba delegátů na konferenci SLČR  a popř. mimořádnou konferenci SLČR 
I.Indráček, J. Baier, J. Janda, St. Lasota, St. Dlouhý ml. 
Náhradníci: M. Ditrich, P. Hybský, J. Tuček, J. Pánková 
Schváleno aklamačně 36-0-0 

17. Různé 
D. Szczepanek: revidovat stanovy 
Sakala: pohlídat, aby se v médiích/soc. sítích neobjevilo foto s programem s 1 letým volebním obdobím 
Baier: MJR – nebude SGP žen, pouze FIS Cup muži 
           FIS: v jednání nový formát závodů – 1 muž + 1 žena 
Latzka: Upozornil a vyjádřil zklamání na ukončení kariéry 4 reprezentantů z NMNM během posledních 4 
let, jenž byli v reprezentaci 
Janda: žádost o přímý kontakt  a interní řešení problémů, kritiky, podněty… 
Indráček: poděkování J. Zemanové za práci s dětmi a mládeží 
Dotaz Stolarz: proč nejsou vypsané závody pro dorost na K90? – Sakala podal návrh na TR dne 22.4., aby 
závod na K90 proběhl ve Frenštátě 15.10. 

18. Usnesení přečetl St. Dlouhý 
Schváleno 36-0-0 

 

 

 


