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Schválení odměn členů VV StčABR 

Datum: 3. 11. 2021 

Přítomni:  Mgr. Peterková, Bc. Hošek, p. Veselý, Ing. Benda, p. Pazourek 

Příští schůze: dle potřeby 

Body porady: 

1. VV StčABR navrhl a schválil odměny členů: 

Mgr. Lucie Peterková  

• 4 800 Kč za rok ve funkci předsedkyně  

• Náplň práce: předsedkyně komise rozhodčích StčABR, řídí a kontroluje chod 

středočeských rozhodčích, spolupracuje s VV StčČBF, aktivně se zapojuje do rozvoje 

členské základny středočeských rozhodčích. 

 

Bc. Jan Hošek  

• 4 800 Kč za rok ve funkci místopředseda 

• Náplň práce: místopředseda komise rozhodčích StčABR, úzce spolupracuje s ostatními 

členy VV StčABR, plní pokyny předsedkyně StčABR, zodpovídá za disciplinární komisi. 

 

Pan Jiří Veselý  

• 4 800 Kč za rok ve funkci sekretář 

• Náplň práce: sekretář StčABR, plní pokyny předsedkyně StčABR, aktivně se zapojuje 

do rozvoje členské základny středočeských rozhodčích. 

 

• 480 Kč Tutoring  

• Náplň práce: rozvoj mladých středočeských rozhodčích  

 

Pan Jaroslav Pazourek 

• 4 800 Kč za rok ve funkci IT specialista 

• Náplň práce: IT specialista, aktualizace sekce rozhodčích na webových stránkách 

StčČBF, příprava studijních materiálů pro rozhodčí, ostatní práce dle potřeb komise 

rozhodčích StčABR.  

http://www.stc.cbf.cz/
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• 2 000 Kč Sportovní výzva 

• Náplň práce: příprava a koordinace krajské sportovní výzvy pro basketbalové rozhodčí 

„Nemáš do čeho fouknout? Pojď si zaběhat!“ v rámci Středních Čech,  

- Příprava a koordinace celorepublikové sportovní výzvy pro basketbalové rozhodčí 

„Nemáš do čeho fouknout? Pojď si zaběhat!“ v rámci celé České republiky. 

• 6 000 Kč Webináře 

• Distanční vzdělávání středočeských basketbalových rozhodčích formou interaktivních 

webinářů. 

2. Odměna pro rozhodčí, kteří se podílejí na vzdělávání začínajících rozhodčí. 

 

Pan Michal Bukovský 

• 480 Kč Tutoring  

• Náplň práce: rozvoj mladých středočeských rozhodčích. 

 

Bc. Dominik Výborný 

• 480 Kč Tutoring  

• Náplň práce: rozvoj mladých středočeských rozhodčích. 

 

3. Podepsané dohody zajistí předsedkyně Peterková a zašle členům VV StčČBF včetně účetní 

paní Slanařové. 

 

 

Schválila: Mgr. Lucie Peterková V Příbrami dne 3. 11. 2021 

předsedkyně StčABR 

http://www.stc.cbf.cz/

