Tisková zpráva č. 7/2018

ze schůze výkonného výboru Českého svazu plaveckých sportů,
konané dne 11. 7. 2018 v Praze – Strahov, budova ČUS.

Přítomni:

pp.

Adamec, Kmuníček, Kozubek, Novotný, Novotná, Obr, Ryška, V. Srb,
Tesárek, Vidlařová

Omluveni:

p.

Záruba

KRK:

pp.

---

Program:

1.

1. Zápis 6/2018

Zápis 6/2018


IS ČSPS
o VV vyslechl informace od dodavatele ohledně složitostí a schválil posunutí termínu
dokončení systému



Výročí založení svazu 19. 1. 2019
o VV schválil seznam pozvaných účastníků a pověřil sekretariát rozesláním pozvánek
o VV schválil, že vyhlašování Českého poháru 2018 proběhne na posledním ročníku
Českého poháru 2018, nebo na první ročníku roku 2019



MEJ DP 2019 v Račicích a MEJ SY v Praze
o p. Vidlařová a p. Novotná seznámily členy VV s organizační stránkou MEJ SY 2018
v Tampere s jejich nedostatky, kvalitami a nezbytnostmi. Informovaly o opětovné
urgenci podepsání smlouvy, využívání reklamy, možnostmi využití hromadné
dopravy, složitosti užívání videostreemingu (v případě, že nebude v balíčku
Microplus), marchandisingu a jiných organizačních záležitostech



Personální rozšíření sekretariátu
o VV odsouhlasil rozšíření sekretariátu o 2 pracovníky Sekretariátu (Metodik, Asistent
generálního sekretáře)



Seminář trenérů
o VV obdržel informaci, že bude v nejbližších dnech zaslána pozvánka a program
semináře všem klubům/oddílům



Ekonomika
o VV obdržel informaci o nemožnosti přeposílání finančních prostředků z dotačních
programů na „nižší instance“ na základě Zásad rozpočtových pravidel,
aktualizovaných 1.1.2018



Nominace
o VV schválil úpravy v nominaci na MSJ SY 2018 Budapešť
o VV schválil rozšíření nominace na MEJ Helsinki 2018 Tampere
o VV schválil nominaci na ME Glasgow 2018



Projekty reprezentace
o VV schválil, že všichni reprezentační trenéři všech věkových kategorií ve všech
sekcích ČSPS obhájí Projekt reprezentace a zhodnotí svoji působnost za poslední 2
roky přímo před VV, termín hodnocení bazénového plavání bude 15.8.2018

Příští schůze VV se uskuteční v Praze – budova ČUS – Strahov
dne 15. 8. 2018 v 10.00 v zasedací místnosti 234

Zapsal: Jakub Tesárek
8.8.2018

