
Zápis VV 2021-6 

Zápis z jednání VV ŠSPK 2021-6 
Většina jednání se uskutečnila ad hoc a online 
 
08. 07. 2021 Revizní komise na svém zasedání zvolila předsedu komise Daniela Marešku (Dvorec), 
členové Miroslav Kasík (Košutka) a Václav Truksa (Tachov). VV vzal informaci na vědomí. 
  
15. 07. 2021 Předseda STK Pelikán předložil návrh (Pelikán, Šilhavá, Václavík, Vašíček) složení STK, 
schváleno +5 -0 =0 
 
10. 08. 2021 Odsouhlasena změna v KM – po rezignaci Milana Jenče je do KM zařazen Petr Neuman. 
 
V průběhu srpna bylo ukončeno disciplinární řízení, rozeslán závěr Disciplinární komise a po nabytí 
právní moci byl závěr uveřejněn i na webu ŠSPK. 
 
31. 08. 2021 Per rollam schváleno složení Komise rozhodčích ve složení Jenč a členové Václavík a 
Vašíček +4 -0 =1 
 
 

středa 24. listopadu od 18:00 – osobní setkání. 
 

Program: 
 
1. Kontrola úkolů 

2. Potvrzení hlasování per rollam. 

3. Soutěže a COVID 19 

4. Termín konference, zpráv a konkurz. 

5. KM:  

A) Junioři – „převod“ z STK na KM 

B) Přebory škol 

C) Připomínky KM 

6. Různé 

 

Zápis: 
Ad. 1 VV konstatoval, že všechny potřebné a případně uložené úkoly byly splněny – viz výše 
Ad. 2 Byla potvrzena všechna jednání a hlasování per rollam 
Ad. 3 Na web bylo umístěno Stanovisko NSA a domácí pořadatelé jednotlivých soutěží byli 

upozorněni na nutnost jeho dodržování, zejména při utkání více družstev na jednom 
místě. 

Ad. 4 Dohodnut termín konference na sobotu 29. 1. 2022. Předseda rozešle podmínky 
konkurzu na jednotlivé oddíly. 

Ad. 5 A) Bylo dohodnuto, že v souladu s čl. 9, bod 1 Organizačního řádu ŠSČR a čl. 4.2.1.1. a 
4.2.2. Soutěžního řádu ŠSČR spadají turnaje juniorů pod řízení Komisí mládeže – mládež 
do 20 let. 

 B) Přebory škol – KM projedná se školami možnost v ročníku 2021/2022 a případně 
připraví soutěže škol pro jarní období. 
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 C) KM vypíše konkurzy na pořádání všech mládežnických přeborů v souladu se SŘ a 
s ohledem na hygienickoepidemiologickou aktuální situaci. 

 C) Připomínky Jany Šilhavé vyřídí předseda KM 
Ad. 6   a) Byl vzat na vědomí dopis Jany Šilhavé o ukončení jakékoliv činnosti pro ŠSPK a tím i 

změna ve složení STK. 
 b) Předseda upozornil členy VV na nutnost zpracování zpráv za jednotlivé komise a 

předání předsedovi k rozeslání na delegáty konference s termínem nejpozději 3. 1. 2022. 
 c) Případné problémy a potřeby budou zatím řešeny dále online do doby změny aktuální 

situace. 
 
 
Schůze ukončena v 19:30     Zapsal Míra Sunek, předseda VV 


