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Z Á P I S  

z volební konference ŠSLK, která se uskutečnila ve středu 28. září 2022 v Turnově 

1. Místopředseda T. Ďúran zahájil schůzi v 10:30. 
Dle prezenční listiny bylo konstatováno, že konference je usnášeníschopná (12 delegátů ze 15 oprávně-
ných) 

2. Konference schválila (zřejmou většinou) navržený Jednací řád. 

3. Konference ustavila (zřejmou většinou): 

Pracovní předsednictvo ve složení: T. Ďúran (zvolen předsedajícím), T. Trejbal a M. Labaj. 

Mandátovou komisi ve složení: O. Pražák a J. Průdek. 

4. Mandátová komise potvrdila usnášeníschopnost konference a konstatovala, že je přítomno 12 delegátů 
ze 15 oprávněných. Nadpoloviční většina pro hlasování činí 7 hlasů a ¾ (75 %) je 9 hlasů. 

5. Konference schválila (zřejmou většinou) navržený program jednání dle pozvánky (viz příloha). 

6. Konference schválila (zřejmou většinou) volební řád. 

Konference zvolila (zřejmou většinou) volební komisi ve složení: V. Halba (zvolen předsedou), A. Floriá-
nová a A. Mohyla. 

Volební komise vyzvala k podávání kandidatur na volené posty a stanovila časový limit do 12:30. 

7. Sekretář J. Malec krátce informoval o činnosti KR. 

Zprávu předsedy STK přednesl J. Průdek.  

Zprávu předsedy KM přednesl V. Halba. 

Místopředseda T. Ďúran shrnul činnost VV ŠSLK a informoval o kontaktech s ČUS LK. 

Diskutoval se problém kolizí akcí i v rámci ŠSLK. Bylo konstatováno, že je nutno zlepšit komunikaci mezi 
pořadateli akcí i využívání webu ŠSLK, kdy pořadatel má sekretáři sdělit termín co nejdříve, aby se po 
zveřejnění ostatní pořadatelé mohli přizpůsobit, event. domluvit s STK a KM i mezi sebou. 

Konference zprávy o činnosti VV ŠSLK a jednotlivých komisí přijala a vzala na vědomí (zřejmou většinou). 

8. Hospodář J. Malec podal zprávu o hospodaření v roce 2021 formou okomentování výsledného přehledu 
rozpočtu 2021 a vypracované účetní závěrky 2021. 

9. Hospodář J. Malec podal zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2022 formou okomentování průběžného pře-
hledu čerpání rozpočtu 2022. 

Na návrh hospodáře, aby VV nemusel rozhodovat o rozdělení vlastních odměn, konference schválila (zřej-
mou většinou) rozdělení odměn členům VV a sekretáři rovnými díly ve výši dle rozpočtu s tím, že takto to 
bude platit i v dalších letech, pokud (budoucí) konference nerozhodne jinak. 

Jednání konference opustil delegát ŠK Libštát (J. Pospíšil). Mandátová komise konstatovala počet delegátů 11 
(z 15) a novou nadpoloviční většinu 6 hlasů. 

10. Zprávu revizní komise přednesl T. Trejbal, konference zprávu přijala a vzala na vědomí (+11-0=0). 

11. Konference schválila (+11-0=0) hospodaření v roce 2021 a účetní závěrku 2021. 

12. Konference vzala na vědomí (zřejmou většinou) průběh hospodaření v roce 2022. 

13. Konference vzala na vědomí (+11-0=0) zánik funkce předsedy ŠSLK Zdenku Maršálkovi, zánik funkce mís-
topředsedy ŠSLK Tomáši Ďúranovi, zánik členství ve VV ŠSLK Zdenku Maršálkovi, Tomáši Ďúranovi, Janu 
Malcovi, Jiřímu Průdkovi, Vojtěchu Šicovi a Václavu Halbovi, zánik funkce předsedy RK ŠSLK Tomáši Trej-
balovi, zánik členství v RK ŠSLK Tomáši Trejbalovi, Romaně Zemanové a Ondřeji Pražákovi, a  to k 28. září 
2022 uplynutím 3letého volebního období. 

Volební komise upozornila na uzávěrku přijímání kandidátek (poslední možnost k podání) a následně za-
hájila volby, průběh voleb shrnuje samostatný zápis. Výsledky voleb: 

Předseda ŠSLK: Zdenek Maršálek 
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Místopředseda ŠSLK: Tomáš Ďúran 

Konference rozhodla (+11-0=0), že VV ŠSLK zůstane 6členný (tzn. bude volit 4 další členy VV). 

Členové VV ŠSLK: Jan Malec, Jiří Průdek, Václav Halba a Vojtěch Šic 

Členové Revizní komise ŠSLK: Tomáš Trejbal (následně v RK zvolen předsedou), 
Ondřej Pražák a Petr Janouš 

Sekretář ŠSLK: Jan Malec 

14. J. Malec předložil návrh rozpočtu 2023 prakticky stejný jako pro rok 2022 s výzvou pro případnou úpravy 
položek výdajů jednotlivých komisí. V následné diskuze vyplynulo: 

a) položka V2.5 (STK – dotace pořadatelům) zůstane jako 1 blok, 
konference schválila (+9-0=2, zdržel se mj. A. Mohyla); 

b) úprava několik položek oproti plánu roku 2022, zejména: 

 možné dofinancování účasti LK na Olympiádě dětí a mládeže (v 2022 ODM nebyla), 

 navýšení položek STK (V2.2, V2.3 a V2.5) a KM (V3.2 a V3.3), 

 nepořádání školení trenérů (položka V3.8 na 0), 

Konference schválila (+11-0=0) upravený návrh rozpočtu 2023. 

15. Termín konference ŠSČR 2023 je předpokládán tradičně v sobotu na přelomu února/března, místo konání 
není známo. Zájem o účast (jako delegáti ŠSLK) projevili Z. Maršálek, F. Zikuda a J. Průdek. 

Konference schválila (zřejmou většinou) za delegáty ŠSLK Z. Maršálka, F. Zikudu a J. Průdka. Zároveň kon-
ference zmocnila VV operativně jmenovat náhradníka v případě, že by se některý z konferencí schvále-
ných nemohl konference ŠSČR zúčastnit. 

16. Delegáti konstatovali, že různé diskuzní náměty vyčerpali v průběhu konference. 

17. Konference byla ukončena v 15:30. 

Zapsal: Ověřeno: 
 Jan Malec Tomáš Ďúran (místopředseda ŠSLK) 
 sekretář ŠSLK + vyvěšeno na webu ŠSLK 


