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Zápis č. 7/2022 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 22.11.2022 
 

Praha 22.11.2022  

 

Přítomni za Radu: L. Forejtek (LF) , M. Štěpán (MŠ), S. Kmoch (SK),R. Varga (RV), E. Jelínková 

(EJ) od 16:15 

Omluveni: F. Brýdl (FB), L. Trejbal (LT)  

Hosté: D. Štrougalová (DŠ), M. Jaroušová (MJ) 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Kontrola zápisu a usnesení 

3. Hlasování per rollam (Ester), ústní doplnění  

4. Usnesení Revizní komise (P. Král) 

5. Ekonomika  

6. Rozpočtové provizorium 

7. Strategie AD 2022-2027 

8. Různé 

- Ester vysvětlení 

- Adder/ návrh NoSK 

- Nominační kritéria na mez. závody žactva 

 

Změna programu bod 6 – Předběžný návrh rozpočtu 2023 

Pro 4 – Zdržel se 0 – Proti 0 

 

2.14 

Seznam areálů na trénování a pořádání závodů 

Doplnění informací z VV D. Trávníček – prioritní zájem Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou a 

Harrachov. Připravují se finální dohody o konkrétních podmínkách v jednotlivých areálech. 

 

6.15 

Nominační kritéria na mezinárodní závody FIS Children 2023 

Rada bere na vědomí a pověřuje sekretariát předáním NoSK k provedení revize a 

zpřipomínkování těchto kritérií a o jejich předložení zpět Radě, to nejpozději do 27. října 2022. 

Pro 4 – Proti 0 - Zdržel se 0 

Předloženo níže v bodu 7.7 
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7.1 

Hlasování per rollam 

Hlasování Rady proběhlo o přihlašování Ester Ledecké na závody FIS včetně Světového poháru 

o termínu do 31.12.2022. 

Pro – 5 Proti - 0 Zdržel se – 0 (přesně dle emailu) 

 

Rada bere na vědomí hlasování o přihlašování Ester Ledecké na závody do konce roku 2022. 

Zároveň požaduje vyzvat smluvní strany k podepsání reprezentační smlouvy do termínu 

přihlašování na závody Světových pohárů konaných v lednu 2023, tj. do 8.12. 2022. 

Pro 5 – Zdržel se 0 – Proti 0 

 

7.2 

Usnesení revizní komise 

Rada bere na vědomí usnesení revizní komise ze dne 26.10.2022 

 

7.3 

Ekonomika 

MŠ předložil výsledek hospodaření OSU AD a stav čerpání finančních prostředků z rozpočtu 

AD k 31.10.2022. Rada jej vzala na vědomí a konstatovala nízký stav čerpání v kapitole Územní 

celky KSL. 

 

7.4 

Návrh předběžného rozpočtu AD 2023 

MŠ předložil návrh předběžného rozpočtu OSU AD pro rok 2023 zpracovaný na základě 

předpokladu, že SLČR obdrží v roce 2023 dotaci od NSA ve výši 95 % stavu z roku 2022 a 

rozdělovány budou dividendy pouze ze Skiresortu Pec pod Sněžkou. 

MŠ konstatoval další úbytek finančních prostředků o 2,8 mil Kč, vzhledem k potřebě hradit 

v roce 2023 náklady na MS dospělých (v roce 2022 se nekonalo) v předpokládané výši 1,4 mil. 

Kč, jedná o celkový úbytek finančních prostředků o 4,2 mil. Kč.  

Rada bere na vědomí návrh předběžného rozpočtu, který bude předložen Plénu 29.11.2022. 

 

7.5 

Strategie 

Rada vzala na vědomí, že navázání strategie z kategorie žactva do kategorie juniorů bude 

možné uskutečnit až na konci sezóny 2022/23. 

 

7.6 

Návrh NoSK na dodatečné změny nominačních kritérií u juniorské kategorie 

Vzhledem k tomu, že v této sezóně došlo na závodech FIS ENL k zrušení přirážky Adder ve výši 

13 bodů, Rada na návrh NoSK rozhodla:  
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Kritéria pro účast na EYOF Tarvisio 2023 ze dne 13.10.2022 budou změněna takto: 

Za bod 3. FIS – body bude doplněn bod 4 v tomto znění: 

Do konečné nominace závodníků se započítávají výsledky ze závodů kategorie ENL navýšené o 

13 bodů. 

 

Kritéria pro zařazování do juniorského reprezentačního družstva České republiky v alpských 

disciplínách ze dne 22.9.2022 budou změněna takto: 

Za bod 3.3 – 3. kritérium bude doplněn nový bod 3.4 v tomto znění: 

Do pořadí závodníků a plnění ročníkových kritérií se nezapočítávají výsledky ze závodů 

kategorie ENL. 

 

Kritéria pro zařazení do Sportovního centra mládeže ze dne 22.9.2022 budou změněna takto: 

Za bod 2 se vkládá nový bod 3 v tomto znění: 

Do pořadí závodníků a plnění ročníkových kritérií se nezapočítávají výsledky ze závodů 

kategorie ENL. 

Stávající bod 3 se mění nově na bod 4. 

 

Změněná kritéria, kterých se to týká, budou po doplnění uveřejněna, jak u zápisu z Rady, tak 

budou zároveň vyměněna v odkazu Kritéria na webových stránkách úseku. 

 

7.7 

Nominační kritéria na mezinárodní závody FIS Children 2023 

Rada schvaluje upravená a předložená kritéria. 

Pro 5 – Proti 0 - Zdržel se 0 

 

7.8 

Hodnocení soustředění žactvo Kitzsteinhorn 

Rada vyslovuje pochvalu za zpracování hodnocení soustředění TRž. Po všech ostatních týmech 

Rada požaduje vypracovávat stejně podrobná hodnocení po každém soustředění neprodleně. 

 

7.9 

Organizace tréninků ve Skiareálu Stoh 

V rámci dodatku smlouvy s fy Melida budeme opět organizovat pravidelné tréninky ve 

Špindlerově Mlýně. Přesný rozpis a podmínky budou sekretariátem uveřejněny co nejdříve na 

stránkách úseku. 

 

 

Zapsala: Danuta Štrougalová 

Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 


