Severočeská oblastní soutěžní komise SNH

Z P R Á V Y č. 1 – 2015/2016
ze dne 23.9. 2015 v Mostě
Přítomni: J. Popelka, L. Kult, P. Hojer, J. Bukovský, M. Smák, V. Kobera (telekonference)
Omluveni: --Hosté: J. Stýblo
Program:
1)
2)
3)
4)

Kontrola zápisu z minulého jednání
Kontrola hospodaření za uplynulé období – čerpání rozpočtu
Příprava Propozic ZHP 2016 - schválení
Zpráva STÚ, DÚ, ÚM a ÚR
5) Různé

1) Předseda OSK zahájil jednání a požádal o schválení či doplnění navrženého programu.
Program byl schválen v navrženém znění. Byla provedena kontrola zápisu z minulého
jednání.
Usnesení č. 31/2015
a) OSK schvaluje zápis z posledního jednání OSK
2) Kontrola hospodaření za uplynulé období – čerpání rozpočtu
Předseda OSK předložil stav hospodaření OSK za uplynulé období.
Výdaje dosáhly k 31.7.2015 částky 54 964,- Kč, příjmy pak 40 450,-Kč.
Předpoklad hospodaření na konci roku: vyrovnané
Usnesení č. 32/2015 – OSK bere zprávu na vědomí
3) Příprava Propozic ZHP 2016 – schválení
Předseda ÚM předložil konečné znění propozic, které byly po krátké diskuzi navrženy ke
schválení
Usnesení č. 33/2015 – OSK bere zprávu na vědomí a
a) schvaluje Propozice ZHP 2016
b) ukládá zaslat Propozice oddílům OSK spolu s přihláškami do soutěže
Z: P. Hojer
T: 30.9.2015
4) Zpráva STÚ, DÚ, ÚR a ÚM
a) Předseda STÚ podal informace o připravovaném Zpravodaji – zmínil nesehrané utkání
OP mužů z důvodu pozdního příjezdu a v této souvislosti též první kontumace u
mládežnických kategorií ze stejného důvodu – OSK vyzývá oddíly ke stejnému
přístupu jako v předešlé sezóně, kdy jsme takovéto situace nemuseli řešit
Předseda: Ing. Josef Popelka Tel.: +420 737 269 207 E – mail: popelka.j@epl.cz Bank. spojení OSK: 234207-784/0600

Severočeská oblastní soutěžní komise SNH

b) předseda ÚM podal informace o výsledcích prvních turnajů mládežnických kategorií
c) předseda ÚR oznámil nominaci na kolo Českého poháru mužů v Raspenavě – p. J.
Málek, R. Kobera a P. Hille, dále informoval o semináři ligových rozhodčích
v Nymburce – všech 5 účastníků Sč OSK uspělo, p. Jezbera - bude se účastnit
náhradního semináře dne 26.9. 2015, kde bude probíhat též školení rozhodčích III.
třídy (ze Sč OSK 4 zájemci) a II. třídy (ze Sč OSK 3 zájemci)
Usnesení č. 34/2015 – OSK bere zprávu na vědomí a
a) schvaluje rozhodčí p. J. Málka, R. Koberu a P. Hilleho na základní kolo 42. ročníku
ČP skupiny B
5) Různé
a) předseda OSK informoval o odpovědi předsedkyně KM VV SNH – informovanost
oddílů o postupu při finančním příspěvku firmy LM Asistent – v příštích propozicích
MČR a PČR mladšího žactva bude opětovně uvedena formulace, která v předchozích
propozicích tuto záležitost řešila
b) předseda OSK informoval o vyhlášení dotačních programů MŠMT – pro naše oddíly a
kluby je důležitý Program IV. a VIII. – pozor krátké lhůty pro přihlášení se - informace
naleznete na stránkách MŠMT nebo ČUS
c) KNH Chomutov a KNH Litvínov předložily žádost o podporu pořadatelství finále ZHP
kategorie
termín
hala
pořadatel
mladší žáci
19.3. 2016
Spořice
KNH Chomutov
starší žáci
24.3. 2016
Litvínov
KNH Litvínov
starší žačky
24.3. 2016
Litvínov
KNH Litvínov
(případě nepřidělení turnaje žáků)
d) informace pro všechny organizační pracovníky
Pojišťovna VZP, a.s. zaslala následující informaci, kterou je potřeba vzít na vědomí:
Chtěli jsme Vás poprosit o spolupráci při informování členské základny o změně
adresy pro oznamování škodných událostí, které jsou kryty pojistkou od Pojišťovny
VZP a.s. (úrazové pojištění).
Již před půlrokem došlo ke změně adresy Odboru likvidace pojistných událostí
Pojišťovny VZP, a.s. V současnosti skončila doba, kdy Česká pošta nechává přeposílat
korespondenci na novou adresu Odboru likvidace PVZP a.s. a podle našich informací
stále mnoho oznámení chodí na starou adresu.
Prosím informujte své členy, že došlo ke změně poštovní adresy pro zasílání
pojistných událostí.
ZPŮSOBY ZASLÁNÍ POTŘEBNÝCH DOKUMENTŮ na Pojišťovnu PVZP a.s.:
1) per e-mail nascanováním dokumentů na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz,
2) doporučeně poštou na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 - Karlín
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3) osobním předáním dokumentace na všech prodejních místech PVZP, a.s. nebo na
všech pobočkách VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY.
Vice informací a celý postup hlášení pojistné události najdete na webových
stránkách ČUS: http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/pojistovna-vzp.html#Evidenční list
e) informace ze sekretariátu – vedle Petra Holého zahájil svoje působení na sekretariátu
SNH svojí práci též pan Zdeněk Soukup
ÚŘEDNÍ DNY SEKRETARIÁTU SNH
úterý, čtvrtek, pátek ….. 9:30 – 14:30 hodin
f) Informace pro organizační pracovníky oddílů:
stránky SNH: www.svaznarodnihazene.cz - pozvánka na školení trenérů 2. třídy.
Projednejte prosím v oddílech a případné zájemce přihlašte. POZOR! Termín pro
podání přihlášek byl prodloužen nejpozději do 12.10.2015.
Usnesení č. 35/2015 – OSK bere zprávu na vědomí a
a) doporučuje KM VV SNH přidělení pořadatelství ZHP 2016 oddílům KNH Chomutov a
KNH Litvínov

Příští jednání OSK bude dne 8.10. 2015 v areálu Baník Most NH v 17,00 hod.
Ing. Josef Popelka, v.r.
předseda Severočeské OSK
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