
18  – Zápis komise SX -  27.9. 2022 
 

Místo konání on-line 

Datum  

Účast Landa, Kučera, Kraus, Doležal, Harvey, Cholenský 

Zápis L. Kučera 

Ověření  

Rozdělovník Landa, Kučera, Kraus, Doležal, Harvey, Cholenský + umístění web UAL-SX 

 

Téma status / opatření / rozhodnutí  Zajistí Termín 

Organizační 
změny – komise 
SX 

 
Po vzájemné dohodě dochází s okamžitou platností ke změnám a vymezení 
kompetencí v rámci komise SX: 
Tomáš Kraus  – předseda komise SX,  pověřený vedením disciplíny SX a je-
jího zastupování navenek, metodické vedení RD a TR, aktualizace soutěžního 
řádu 
Luděk Kučera – člen komise, pověřený návrhem finančního plánu a hospoda-
ření SX, odsouhlasováni plateb (vždy s kontrasignací předsedy komise)   
Ivo Doležal - člen komise pověřený komunikací s oddíly,  
Pavel Landa – člen komise, pověřený zastupování SX v radě UAL (v součin-
nosti s předsedou komise)  
 

  

Marketing, ko-
munikace 

 
Aleš Cholenský a Dana Cahová Harvey jsou odpovědni za marketing a vnější 
komunikaci SX. Pro zlepšení součinnosti budou pravidelnými účastníky jednání 
komise SX 
 

  

Financování 
úseku, opatření  

 
Vzhledem k schválení výrazně nižšího rozpočtu (CF–  proti návrhu 03/2022 sní-
žení téměř o 300 tis.) je nutné jasné vymezení priorit (v souladu s  UAL a 
SLČR) a přijetí nutných opatření. Efektivní využití všech prostředků a majetku.  
1. reprezentace  
Cíl: - udržení funkčního RD (společný seniorský a juniorský tým) schopného 
usilovat o resortní podporu (DUKLA).   
Týmové pojetí RD oproti separátní podpoře  jednotlivých závodníků za individu-
ální výsledky (SP,MS,MSJ) dává větší předpoklady rozvoje disciplíny. Je moti-
vaci pro nejlepší mladé závodníky, kteří mají možnost výrazně kvalitnější pří-
pravy ještě před tím, než jsou schopni dosahovat odpovídající výsledky 
(SP,MS,MSJ) ¨ 
Opatření: -  finanční spoluúčast závodníka RD (75 tis.) do konce roku 2022 
 
2. mládež 
nutnost hledání možností financování na úrovni oddílů mimo rozpočet SLČR 
(dotace na činnost od krajů, měst apod.) Sdílení informací o aktuálních možnos-
tech v rámci SX. 
 
Zajištění trenéra + auto : - koordinace přípravy (možnost přípravy s RD)              
                                        - spolupráce s oddílovými trenéry 
                                        - nominace na závody 
    

  

Trenéři – odpo-
vědnost/kompe-
tence 

 
Tomasz Zerebecki:  
- odpovědnost za RD – report T. Kraus 
- nominace/přihlašování závodníků RD na závody - report Monika Maixner 
 
Roman Krulich: 
- vedení trenérské rady, spolupráce s oddílovými trenéry 
- odpovědnost za závodníky výběrových družstev - report trenérská rada/ko  
mise SX 
- nominace/přihlašování závodníků (kromě RD) na závody FIS - report Monika 
Maixner 
 

  



 


