
 

USNESENÍ VALNÉ HROMADY SEKCE SY 
Praha, 12.6.2022 

Místo: Budova ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov, 16017 
Čas: 10:00 hod 

Valné hromady se zúčastnili zástupci 7 oddílů ze 21 pozvaných, celkem 9 delegátů.  

Vzhledem k tomu, že se nesešla do 30 minut po stanoveném začátku nadpoloviční 
většina delegátů, konalo se po této čekací době jednání valné hromady za účasti 
přítomných delegátů a valná hromada byla usnášení schopná jen o bodech 
programu, uvedených na pozvánce. 

 

Valnou hromadu řídila předsedkyně výkonného výboru sekce synchronizovaného 
plavání Jana Vidlařová. 

Valná hromada sekce synchronizovaného plavání po projednání: 

1. Zvolila mandátovou komisi ve složení Marta Drochytková a Kateřina 
Veverková. 

2. Zvolila návrhovou komisi ve složení Monika Morawitzová a Renata Kožená 
3. Schválila program valné hromady ve znění, které bylo uvedeno na pozvánce 

 
 

4. Vzala na vědomí: 

- kontrolu usnesení VH ze dne 18.9.2021; 
- hodnocení činnosti sekce SY včetně: 

- hodnocení reprezentace juniorek 
- hodnocení reprezentace seniorek 
- činnosti SCM za uplynulé období; 

- hospodaření sekce SY za rok 2021 
- výhrady k práci reprezentačního trenéra SY a asistenta pro juniorky 
- výhrady k práci některých členů Sekce SY, a proto sekce vyzývá oddíly 

zvážit výběr kandidátů pro následující volby 
- připomínku pro pořadatelské oddíly o povinnost zasílat rozpis na soutěže 

v řádném termínu dle platného soutěžního řádu 
- připomínku pro všechny oddíly o povinnosti vysílat na soutěže patřičný 

počet rozhodčích dle platného soutěžního řádu 
- požadavek na zpracovatele výsledků z Mistrovství republiky na rozdělení 

výsledků na části pouze pro Českou republiku a mezinárodní 
 

5. Schvaluje: 

- návrh rozpočtu na rok 2022 



 

- návrh sportovního kalendáře na rok 2022 
- delegáty na Konferenci ČSPS ve složení: 

- Jana Vidlařová 
- Mirka Pešoutová 
- Kateřina Veverková 
- Renáta Kardohelyi 

 
 

6. Ukládá:  

- realizovat specializovanou část školení trenérů II. třídy – splněno 
- termín odevzdání závěrečných prací – 30.9.2022 

- proškolit trenéry a rozhodčí na nová pravidla FINA 
- zajistit překlad nových FINA pravidel 
- oddílům povinnost přihlašovat rozhodčích pouze přes informační systém 
- předsedkyni sekce projednat na výkonném výboru obsah smlouvy 

reprezentačních trenérů v návaznosti na neplnění úkolů vyplývajících ze 
smlouvy 

- zaktualizovat webové stránky SY 
 
 

 
 
 

Toto usnesení bylo přijato všemi 7 přítomnými delegáty. 

V Praze, dne 12. června 2022 

 

Zpracovala Jana Vidlařová, kontrolu provedla Monika Morawitzová a Renata Kožená. 


