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Zápis č. 32/2021 z jednání Rady OSÚ AD SLČR dne 13.1.2021 
 

13.1.2021 od 9 hod skype 
Přítomni za Radu osobně nebo online:  
L.Forejtek (LF), M.Štěpán (MŠ),  S.Kmoch (SK),  
E. Kurfuerstová (EK), F.Brýdl (FB) – opustil Radu 9:40, R.Varga (RV), K.Vlček (KV) 
 
Hosté: D.Štrougalová(DŠ), M.Jaroušová(MJ) 
 
Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení per rollam (M. Jarouš do komise pro udělování Čestného člena) 

3. Kontrola zápisu a usnesení  

4. Návrh nominace - MS Cortina 2021 

5. Kritéria žactvo 2020/21 

6. RVž návrhy nominace na mezinárodní závody (Folgaria - dvojitá kvóta od pořadatele) 

7. Ekonomika 

8. Marketing 

9. Různé  

- Zrušení Skiinterkritéria Říčky 2021 

- Možnost očkování sportovců – celá reprezentace s doprovody – jaro 2021 

- Sezóna u žactva – LB 

- Nasazování do přihlášek na PAR a PGS  

- Smlouvy trenéři – datum a způsob prodloužení 

 
Rada souhlasí s předloženým programem 
Pro 7  – proti 0 – zdržel se 0 
 
 
30.8 
Rada ukládá metodikům a EK zpracovat podmínky tréninku a kempů před závody FIS pro výkonnostní 
závodníky ve skiareálech do příští Rady. 
Úkol trvá 
 
32.1 
Schválení člena Komise pro udělování čestného členství SLČR 
Rada schvaluje per rollam Miroslava Jarouše za člena komise 
Pro 7 – proti 0 - zdržel se 
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32.2 
Rada bere na vědomí a souhlasí při nasazování do zahraničních přihlášek na paralel takto: 
PAR - body SL 
PGS - body GS 
 
 
32.3 
Zrušení Skiinterkritéria 2021 
Rada OSU AD vzala na vědomí oznámení pořadatele Skiinterkritéria 2021, že přistoupil ke zrušení 59. 
ročníku Skiinterkriteria z důvodů, které jsou spojené s nepříznivou epidemickou situací v ČR a také 
přísnými vládními restrikcemi. Rada OSU AD děkuje všem za práci na přípravě na tomto ročníku a 
doufá, že snad bude v příštím roce situaci již lepší a 60. ročník se organizátorům opět povede perfektně 
zorganizovat. 
 
32.4 
Kritéria Rvž na zahraniční závody a výběru do RVž – viz příloha 
Pro 6 – proti 0 - zdržel se 1 
 
Nominace Folgaria včetně doprovodu 
Rada doporučuje doplnit trenérský tým metodikem OSU AD do počtu 6 osob. 
Pro 6 – proti 0 - zdržel se 1 
 
32.5 
Upřesnění platnosti LB žactva – dodatek SŘ 
První oficiální závod žákovské kategorie se pojede podle LB1 a článku 5.2.10 SŘ 2020/21, termíny 
dalších listin bodů a termíny RKZ budou vydány neprodleně po zahájení závodní sezony dodatkem 
soutěžního řádu. 
Rada OSU AD doporučuje KOSU AD ihned po rozvolnění nejdříve uspořádat závody ÚKZ. 
Pro 6 – proti 0 - zdržel se 0 
 
32.6 
Rada schvaluje předloženou nominaci na MS Cortina 2021 s upřesněním podmínek pro některé 
závodníky – viz příloha 
Pro 6 – proti 0 - zdržel se 0 
 
32.7 
Ekonomika 
MŠ předložil předběžné výsledky hospodaření OSU AD k 31.12.2020. Konstatoval, že se podařilo 
vyčerpat a vyúčtovat za úsek finanční prostředky z dotačních programů REPRE a TALENT. V rámci úseku 
není zcela dočerpána kapitola 4200-Územní celky (79%) a Střediska SpS - převod na účty SpS (83%). MŠ 
a DŠ ve spolupráci s účtárnou SLČR vyspecifikují a upraví roztřídění výdajů roku 2020 do jednotlivých 
kapitol tak, aby odpovídaly přijatému rozpočtu. 
MŠ dále informoval o dění kolem dotačního programu NSA pro rok 2021 a o uvažované změně 
v účetnictví SLČR, kdy dotační program TALENT (SCM, VSCM a SpS) již nebude nadále sledován jako 
samostatné středisko, ale bude včleněn do účetnictví jednotlivých úseků. 
 
32.8 
Marketing 
Diskutován problém plnění sponzorských smluv vzhledem k nezahájené závodní sezoně v ČR. Filip Brýdl 
s agenturou Sport invest probere tuto problematiku a navrhne řešení. 
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32.9 
Různé 
Máme nabídku na možnost očkování sportovců, navržena je celá reprezentace s doprovody, proběhne 
zřejmě na jaře 2021. 
Rada bere tuto akci na vědomí a ukládá DŠ sledovat vývoj. Tuto možnost velmi kvitujeme. 
 
32.10 
Různé 
Smlouvy trenéři – datum a způsob prodloužení 
Do příští rady LF a RV připraví podklady pro prodloužení, či případné změny ve smlouvách s trenéry. 
 
 
 
Zapsala: Danuta Štrougalová 
Ověřil: Martin Štěpán, Ladislav Forejtek 
 
 


