Zápis
z Členskej schôdze ŠKP Košice
zo dňa 02.05.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hosť: Ing. Vladimír Hlivák – riaditeľ plavárne
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie o cenách za prenájom dráh pre rok 2019
3. Prehľad výdavkov za bazén a preteky
4. Návrh na nutnosť navýšenia členského – súvis s cenami za bazén
5. Informácia o zaradení nových trénerov
6. Diskusia
7. Záver
Ad 1) Otvorenie - privítanie
p. Žeňuchová
Predsedníčka oddielu ŠKP Košice – plávanie Martina Žeňuchová privítala všetkých
prítomných rodičov ako aj ostatných členov oddielu plávania a zahájila členskú schôdzu.
Ad 2) Informácia o cenách za prenájom dráh pre rok 2019
p. Sabol
Pán Sabol oboznámil prítomných o zvýšení cien za prenájom dráh na mestskej krytej plavárni
od 1.4.2019, ktoré sú pre náš oddiel o 30% vyššie oproti cenám do teraz. Zároveň informoval
prítomných o predložení písomnej žiadosti o pomoc v tejto nepriaznivej situácií pánovi
primátorovi p. Poláčekovi.
Ad 3) Prehľad výdavkov za bazén a preteky
p. Sabol
Pán Sabol informoval prítomných členov o všetkých príjmoch a výdavkoch oddielu za rok
2018 a s predpokladanými príjmami a výdavkami na rok 2019. Podrobný prehľad je prílohou
tejto zápisnice. Zároveň oznámil prítomným, že žiaden z trénerov tento rok ešte nedostal
výplatu nakoľko v prvom rade je potrebné zabezpečiť prenájom bazéna.
Ad 4) Návrh na nutnosť navýšenia členského – súvis s cenami za bazén
Vzhľadom na nepriaznivý stav financií v oddiely, ktorý je spôsobený v prvom rade zrušenia
10% zľavy z prenájmu za bazén pre kluby v roku 2018. Ale hlavne kvôli navýšeniu cien za
prenájom bazéna od 1.4.2019 o 30% členovia výboru predniesli návrh na zvýšenie členských
poplatkov pre každého člena, ktoré je nevyhnutné pre aspoň taký chod oddielu ako doposiaľ.
Výbor navrhol zvýšenie členského príspevku pre každého člena o min. 30€, čo je už dosť
vysoká položka hlavne pre rodiny s viacerými deťmi. Avšak bez navýšenia členského
príspevku nie je možné zabezpečiť chod oddielu tak aby to športovci nepociťovali. Zároveň
by sme nechceli pristúpiť k zníženiu počtu hodín v bazéne alebo neabsolvovanie niektorých
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pretekov. Dnes však nie je možné presne určiť ktoré preteky športovci absolvujú a ktoré nie,
všetko bude závisieť od finančnej situácie klubu.
Ad 5) Informácia o zaradení nových trénerov
p. Žeňuchová
Pani Žeňuchová oznámila členom oddielu o nábore nových členov ako prípravku a s tým
súvisiace zaradenie nových trénerov a to: Miroslava Kučmášová, Jana Turan a Lukáš Tkáč.
Ad 6) Diskusia
V diskusii vystúpil:
- P. Hlivák – zhodnotil a vysvetlil prítomným dôvod zvýšenia cien za bazén, ktorému
predchádzalo veľké zvažovanie. Hlavným dôvodom bol fakt, že všetky náklady plavárne išli
hore a MČ Staré mesto nie je schopná stále dotovať plaváreň, ktorá je každý rok
v plánovanej strate 300 000€. Dôvodom sú tiež 36 rokov staré technológie, ktoré majú
zvýšenú spotrebu energií. MČ však pristúpila k využitiu projektov, ktoré by mohli
zabezpečiť znížené náklady a zároveň zvýšenie príjmov. Športové kluby dlhujú plavárni
doposiaľ 50 000€. Tie však vzhľadom k neskorým dotáciám požiadali o predĺženie
splatnosti faktúr z 30 na 90 dní. Riaditeľ plavárne pristúpil na predĺženie splatnosti.
- p. Čekanová – otázka o aké projekty sa plaváreň uchádza a do ktorých sa zapojila –
zodpovedal p. Hlivák, že zatiaľ ide o projekt „Garantovaná energetická služba“, kde by
mala byť garantovaná úspora 50 000€ ročne
- p. Čekanová – požiadala prítomných členov o vyvinutie tlaku na mesto aby zaujalo
k navýšeniu cien postoj inak my budeme musieť vždy navyšovať členské
- p. Husovec – poznamenal, že v cenníku za bazén chýba zľava pre ZŤP, ktorá je všade na
svete a klub ktorý sa stará o ZŤP športovcov by mal mať automatickú zľavu. A zároveň
podotkol, že plaváreň ničím nepreukázala že je hrdá na športovcov, ktorí na tejto plavárni
trénujú a podávajú výkony, ktorými reprezentujú mesto aj plaváreň – zodpovedal p.
Hlivák, že sú 2 cenníky kde v tom druhom sú zohľadnené zľavy pre ZŤP, ten však nie je
zverejnený z dôvodu predošlého zneužívania týchto zliav
- p. Krafčík – žiadal vysvetlenie ako vznikla strata 35 000€ za uplynulý rok 2018 –
zodpovedané plánovanou stratou s ktorou MČ a plaváreň počíta každý rok
- p. Čekanová – navrhla či by nebolo lepšie vrátiť plaváreň mestu a tá nech sa postará, tým
že v prípade ak bude plaváreň mestská, prispievať bude zo svojich daní všetci Košičania
nie len MČ – zodpovedané
- p. Popovič – či príčinou zvýšenia cien nebola náhodou nedávna investícia na rekonštrukciu
- zodpovedané p. Hlivák uviedol, že to nemalo vplyv
- p. Ferko – neskoré informovanie klubov o zvyšovaní cien, nakoľko kluby majú nastavený
rozpočet na celý rok dopredu – zodpovedal p. Hlivák, MČ pri žiadaní o dotácie ráta
z nejakým príjmov avšak nevedia vopred koľko bude nakoniec celková dotácia.
Ad 7) Na záver:
Pani Žeňuchová sa všetkým poďakovala za účasť aj za predložené pripomienky a návrhy.
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Na konci bol všetkým prítomným predostretý nový návrh platieb členského platný od
1.6.2019, ktorý by zabezpečil zvýšenie príjmu do rozpočtu oddielu a tým znížiť stratu, a to
nasledovne s tým že členský príspevok sa bude platiť celý rok to znamená aj júl a august:
Každý člen platí členský príspevok – 70 €
UTM

– 40 €

Žiak ŠG

– 40 €

Žiak ZŠ Požiarnícka

– 40 €

Dieťa policajta

– 40 €

Ďalší súrodenec

– 40 €

Prípravka

– 35 €

Reprezentant

–0€

Všetkých členov oddielu chcem poprosiť v prípade ak niekto má lepší návrh na zníženie
straty oddielu a zároveň nezaťažiť veľmi rodinný rozpočet členov, prosím o jeho predostretie
na email: tinazenuchova@gmail.com.
Odsúhlasenie už predostretého návrhu resp. nového bude na nasledujúcej členskej schôdzi
dňa 23.5.2019.

Zapísal: p. Žeňuchová
Overil: p. Sabol
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Ing. Martina Žeňuchová v.r.
predseda OP ŠKP

