
ŠSLK 

Zápis o konání voleb na konferenci Šachového svazu Libereckého kraje 

konané dne 22. září 2019 

Delegáti konference zvolili v souladu se schváleným volebním řádem volební komisi ve složení: 

Vojtěch Šic, Tomáš Trejbal a Lenka Stejskalová. 

Komise si zvolila za předsedu Vojtěcha Šice, za zapisovatele Tomáše Trejbala.  

Volební komise vyhlásila v souladu se schváleným volebním řádem čas pro odevzdání všech 

kandidatur do 13:00 hodin (zahájení jednání po polední přestávce). Komise obdržela dostatečný 

počet kandidátů na všechny pozice. Volby probíhaly dle schváleného volebního řádu, kandidáti 

dostali možnost představit sebe a své náměty pro ŠSLK. 

Předseda ŠSLK – kandidát Zdenek Maršálek, veřejná volba, +13-1=1. 

Místopředseda ŠSLK – komise obdržela 2 kandidatury, následovala tajná volba s těmito výsledky: 

Tomáš Ďúran 14 zvolen 

Zdeněk Joukl 1 nezvolen 

Konference neschválila, že do VV budou zvolení 3 další členové (hlasování +4-7=4) 

Konference rozhodla (+9-4=2), že do VV budou zvolení 4 další členové. 

Členové VV – komise obdržela 5 kandidatur, následovala tajná volba s těmito výsledky: 

Jan Malec 14 zvolen 

Jiří Průdek 15 zvolen 

Václav Halba 15 zvolen 

Vojtěch Šic 11 zvolen 

Zdeněk Joukl 3 nezvolen 

Revizní komise – komise obdržela 3 kandidátky. Ve veřejné volbě byli zvoleni (+14-0=1): Tomáš 
Trejbal, Ondřej Pražák a Romana Zemanová. 
Revizní komise následně zvolila svým předsedou Tomáše Trejbala. 

Sekretář ŠSLK – kandidát Jan Malec, veřejná volba, +13-0=2. 

Delegáti na konferenci ŠSČR – komise obdržela 3 kandidáty, tj. Zdenek Maršálek, Jiří Průdek, Vojtěch 
Šic. Po krátké diskuzi proběhla veřejná volba všech 3 s tím, že konference zmocňuje VV operativně 
jmenovat náhradníka v případě, že by se některý ze zvolených delegátů nemohl konference ŠSČR 
zúčastnit. Usnesení bylo přijato jednohlasně (+15-0=0). 

Rekapitulace voleb ŠSLK konaných 22. 9. 2019: 

Konference ŠSLK zvolila: 

 předsedou ŠSLK Zdenka Maršálka; 

 místopředsedou ŠSLK Tomáše Ďúrana; 

 členy VV ŠSLK Jana Malce, Jiřího Průdka Václava Halbu a Vojtěcha Šice; 

 členy revizní komise ŠSLK Tomáše Trejbala (následně zvolen předsedou), Ondřeje Pražáka a 

Romanu Zemanovou; 

 sekretářem ŠSLK Jana Malce; 

 delegáty ŠSLK na konference ŠSČR Jiřího Průdka, Vojtěcha Šice a Zdenka Maršálka. 

Zapsal: Tomáš Trejbal 


