Tisková zpráva č. 6/2018

ze schůze výkonného výboru Českého svazu plaveckých sportů,
konané dne 13. 6. 2018 v Praze – Strahov, budova ČUS.

Přítomni:

pp.

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

Omluveni:

p.

Novotná

KRK:

pp.

Kotora, J. Srb, Suková

Program:

1.

1. Zápis 6/2018

Zápis 5/2018


IS ČSPS
o VV vyslechl informace ohledně testování IS ČSPS



Výročí založení svazu 19. 1. 2019
o VV odsouhlasil spolupráci se Slovenskou plaveckou federácií na Výročí a poskytl 300
míst pro SPF s tím, že se SPF bude finančně podílet na třetině nákladů spojených
s Vyhlášením
o VV odsouhlasil moderátora, průběh Vyhlášení
o VV vyslechl informace o získávání archivních záběrů



MEJ DP 2019 v Račicích a MEJ SY v Praze
o VV obdržel informaci, že Buro LEN na svém jednání potvrdilo termíny a místo konání
MEJ SY a MEJ DP



GDPR
o VV odsouhlasil spolupráci se Zpracovatelem osobních údajů



Vybavení rozhodčích
o VV odsouhlasil, že v případě, že neobdrží od sekce plavání potřebné podklady
k vybavení rozhodčích, tak vybaví pouze ostatní sekce



Statistika ČSPS 2017
o VV obdržel informaci, že Statistika je již vytištěna
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



Odměny členům VV
o VV schválil způsob rozdělení odměn jednotlivým členům VV dle rozpočtu
schváleného Konferencí ČSPS



Příspěvek na ubytování MČR
o VV schválil příspěvek a způsob vyplácení příspěvku na ubytování při konání MČR
 Žáci 300 Kč/Noc
 Dospělí 1000 Kč/3 noci
 Pořadatel vystaví ČSPS fakturu na služby spojené s ubytováním členů svazu



Nominace
o VV schválil nominace a seznam samoplátců a jejich výši na MEJ Helsinki, Tampere SY,
MEJ Malta DP, ME DP Glasgow, MSJ Budapest SY



VH ČUS
o VV schválil účast p. Ryšky na VH ČUS



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 určí VV na svém příštím zasedání

Příští schůze VV se uskuteční v Praze – budova ČUS – Strahov
dne 11. 7. 2018 v 10.00 v zasedací místnosti 234

Zapsal: Jakub Tesárek
15. 6. 2018

