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V-OP ŠKP Košice 08.03.2019  
 

Zápis 
zo zasadnutia Výboru oddielu plávania ŠKP Košice 

dňa 08.03.2019 
 

Prítomní:     Kassay, Skála, Urbanský, Fürjes, Sabol, Žeňuchová 
Ospravedlnený: Bábela, Šulek, Mikuš  
Hostia:               Tkáč Lukáš, Kučmášová Miroslava 
 
Program: 

1. Uvítanie nových členov trénerského zboru 
2. Ekonomická situácia v OP ŠKP Košice 
3. Plnenie limitov do reprezentácie SR + UTM 
4. Termínová listina 2019 – jar 
5. Rôzne  

 
Ad 1): Noví členovia trénerského zboru 
Členom V-OP boli predstavení noví začínajúci tréneri a to: Lukáš Tkáč, Miroslava 
Kučmašová a Jana Turan (pre chorobu neprítomná). Členovia výboru ich oboznámili so 
systémom a podmienkami fungovania klubu, s čím súhlasili. 
 
Ad 2): Ekonomická situácia v OP ŠKPKo 
Ekonomická situácia oddielu je ako každý rok na začiatku veľmi zlá. Tá je však znásobená aj 
zvýšením cien za prenájom bazéna a taktiež zrušenie všetkých zliav pre kluby a školy. Aj 
keď bývalý starosta nám prisľúbil, že predošlé zľavy nám vráti, opak sa stal skutočnosťou. 
Navyše vzhľadom k tomu, že ceny rastú tak je avizované aj ďalšie navyšovanie cien za 
prenájom bazéna až do výšky 30%. Táto veľmi nepriaznivá situácia bude trvať až kým 
neprídu prvé dotácie, čo môže byť až niekedy v polovici tohto kalendárneho roka. V prípade 
ak zo strany mestskej časti dôjde k ďalšiemu zvýšeniu cien za prenájom bazéna, budeme 
nútení neodkladne pristúpiť k zvýšeniu členských príspevkov.  
Všetci členovia sú povinní platiť mesačné členské oddielové poplatky, v opačnom prípade im 
nebude umožnené trénovať v dráhach hradených z rozpočtu OP ŠKPKo a nebudú sa 
zúčastňovať žiadnych pretekov. Je potrebné, aby všetci doplatili svoje pozdĺžnosti za minulý 
rok najneskôr do konca marca. Overiť stav platieb si môžu rodičia u pani Sabolovej mailom: 
maja.sabolova@gmail.com.  
 
Zodpovední: pp. Žeňuchová, Sabolová 
 
Ad 3) Plnenie limitov do repre + UTM 
 
K 1.1.2019 splnili limity do Reprezentácie SR pre sezónu 2019 títo plavci: Čajbíková Sarah, 
Krafčíková Vanesa a Varháč Michal ako juniory. Do UTM (Útvar talentovanej mládeže) pre 
rok 2019 limity splnili títo plavci: Kubová Lucia, Krafčíková Vanesa, Sabolová Simona, 
Stacey Maria Žeňuchová, Klaudia Sýkorová, Sarah Čajbíková a Michal Varháč. Splniť limity 
a prepracovať sa do reprezentácie a ÚTM je v silách aj ďalších plavcov. Najväčšou úlohou 
klubu je vychovať čo najviac aktívnych reprezentantov, ktorí nás budú aj aktívne 
reprezentovať v úlohe reprezentantov nie len byť zaradený.  
 
Zodpovední: tréneri 
 
Ad 4) Termínová listina 
Predbežná termínová listina je zverejnená na stránke www.skpkosice.sk. Nominácie na 
jednotlivé preteky budú v predstihu zverejnené na klubovej stránke. 
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 16.03. – J-MVSO dlhé trate Poprad – všetky ročníky podľa nominácie trénerov. Štartovné 
15€.  

 22.03.-24.03 – JC Žiliny 3.kolo SPD – úzky výber podľa nominácie trénerov. Štartovné 60€. 
Spracovanie prihlášok – Skála, 

 30.03-31.03 – Banska Bystrica CUP – len repre + UTM podľa nominácie trénerov. 
Spracovanie prihlášok – Skála  

 30.3. – Cena Mesta Humenné – všetky ročníky podľa nominácie trénerov. Štartovné 20€. 

 30.3.-31.3. – Medzinárodné MSR - Masters  

 5.4.-7.04. - Cena Popradu a Memoriál Filipa Lutza - – všetky ročníky podľa nominácie 
trénerov.  

 13.04. – J-MVSO 1. kolo Poprad – všetky ročníky podľa nominácie trénerov. Štartovné 15€.  

 
Zodpovední: tréneri 
 
 
Ad 5) Rôzne 
 
- Členovia V-OP sa dohodli, že vzhľadom na finančnú situáciu ale aj celkový prístup 

športovcov k tréningovému procesu bude nominácia športovcov na jednotlivé preteky 
podmienená dochádzkou, celkovým prístupom k tréningovému procesu a inými 
aspektami, ktoré budú mať vplyv na nomináciu športovca. 

- Vzhľadom k tomu, že klub je povinný za všetkých svojich členov t.j. aj Masters platiť ročné 
členské príspevky ako do ŠKP ako matky, tak aj do UNITOPu, ktoré členovia Masters 
neplatia, zároveň vystupujú pod hlavičkou klubu a využívajú tým určité benefity,  členovia 
V-OP sa dohodli, že sa pristúpi k tomu, že aj všetci Masters členovia klubu budú 
prispievať 10 € mesačne ako členské.  
 

 
 
 
 
Zodpovední: výbor OP 
 
 
 
 
 
Zapísal: Sabol                           Ing. Martina Žeňuchová v.r. 
            predseda OP ŠKPKo 
Overil: Kassay                              


