
 

ODDÍL SPORTOVNÍHO PLAVÁNÍ 

HODONÍN 

Důležitá informace o 

organizační změně 

Vážení rodiče a příznivci našeho plaveckého klubu, 

 

dovolte mi, abych Vás jménem svým i mých kolegů informoval o důležité 

formální změně ve fungování našeho plaveckého klubu. Dne 24.5.2012 proběhla 

ustavující schůze nového občanského sdružení. Zakládajícími členy jsou trenéři a 

činovníci stávajícího oddílu plavání působícího dosud pod Slovanem Hodonín. 

 

Důvodem pro založení vlastního sdružení je snaha o maximální samostatnost a 

flexibilitu v rozhodování o otázkách působení oddílu, jakožto i úplnou 

samostatnost v řízení vlastních finančních prostředků nutných na provoz oddílu. 

Slovan Hodonín má svou činnost založenou na provozování víceúčelové sportovní 

haly za tzv. Malými kasárnami. Oddíl plavání je však spjat s plaveckým stadionem 

a tudíž ho s ostatními oddíly Slovanu fakticky nespojovalo žádné pouto.  

 

V poslední době jsme čím dál více cítili nutnost větší samostatnosti, zejména 

v oblasti hospodaření s vlastními finančními prostředky. Proto jsme na 

Ministerstvu vnitra zaregistrovali nové neziskové občanské sdružení, jehož 

ustavující schůze proběhla minulý týden. 

 

Pro rodiče dětí a děti samotné se z hlediska fungování nic nemění. Sestava trenérů 

a činovníků pokračuje ve stejné sestavě. Pouze dlouholetý předseda oddílu plavání 

Slovanu Hodonín Pavel Slavík se rozhodl z pracovních důvodů pokračovat již 

pouze ve funkci trenéra a nikoli funkcionáře výkonného výboru. 

 

Domnívám se, že tato změna okamžitě přinese lepší komfort v komunikaci mezi 

rodiči a oddílem. Dovolím si vyjmenovat zásadní zlepšení, která jsou naším cílem: 

 stávajícím členům možnost formálního prodloužení členství na další 

období (půlrok/rok) a platba příspěvků bezhotovostním převodem, 

 informace o závodech, trénincích atd. pomocí hromadné e-mailové 

komunikace 

 pravidelné a přehledné informace o stavu hospodaření oddílu 
 

Následující měsíce budou obdobím přechodu ze struktur Slovanu Hodonín, který 

proběhne, pevně věříme, v přátelské atmosféře. O jednotlivých krocích Vás 

budeme pravidelně informovat.    

 

Za OSP Hodonín  

    

Jiří Beneš 

   předseda výkonného výboru 

12.dubna 3154/74 

PSČ 695 04 Hodonín 

IČ: 22750819 

plavani.hodonin@seznam.cz 

www.plavanihodonin.cz 

 

Zakládající členové: 

Jiří Beneš, předseda 

Miroslav Šivel, místopředseda 

Marek Jedlička, hospodář 

Milan Kasík, předseda rev.kom. 

Pavel Dvořáček, člen rev. kom 

Věra Klásková, členka 

Eliška Domanská, členka 

Michal Hrušecký, člen 
 

OSP Hodonín o.s. 

http://www.plavanihodonin.cz/

