V-OP ŠKP Košice 05.02.2020
Zápis zo zasadnutia Výboru oddielu plávania ŠKP Košice

Prítomní:

Kassay, Skála, Urbanský, Fürjes, Sabol, Žeňuchová, Turan

Program:
1.
2.
3.
4.

Zmeny UNITOP
ZŠ Tomášikova
Termínová listina
Diskusia

Ad 1) Zmeny UNITOP
Na základe informácie z Ministerstva vnútra SR o zmenách v poskytovaní dotácií na rok 2020 sme nútení pristúpiť
k úsporným opatreniam v rámci financovania a zúčastňovania sa súťažných podujatí. /vyjadrenie MVSR viď príloha/
a) štartovné na pretek bude navýšené individuálne na základe nákladov jednotlivých pretekov
b) účasť na VC Slovenska bola výborom zamietnutá z dôvodu vysokej finančnej náročnosti ako aj časového hľadiska
preteku samotného
Ad 2) ZŠ Tomášikova
Upozornenie na zmenu poplatkov za prenájom bazéna na ZŠ Tomášikova. Vzhľadom k nariadeniu Magistrátu mesta
Košice bude nutné platiť k nájmu za bazén aj prevádzkové náklady, a to od 1.9.2019. Vzhľadom k uvedenému sa
prenájom zdvojnásobí, čo nie je pre klub výhodné. Preto bude podaná žiadosť o udelenie „Osobitného zreteľa“
a podanie žiadosti smerom k riaditeľke ZŠ o odpustenie platenia nájmu. Na základe jednotlivých žiadostí sa rozhodne,
či budeme aj naďalej využívať tento školský bazén a za akých podmienok alebo zvážime presunu späť na MKP.
V rámci ZŠ Tomášikova bola rozbehnutá aj plavecká prípravka.
Zodpovední: Jeannette Šmidová, Martina Žeňuchová

Ad 3) Termínová listina
 M-SR-DP, 14.2.2020, Bratislava, prihlás. 5 pret., 1 tréner (Žeňuchová), dopr.-vlak, bez ubytovania, obed (prihlášky
- odhlášky: Skála)
 VC Trnavy, 21.-23.2.2020, Trnava, prihlás. 8 pret., 1 tréner (Skála), dopr.-vlak (prihlášky - odhlášky: Skála)
 Jarné M-VSO-dlhé trate, 29.2., Košice, prihlášky (deadline 21.2.2020) - tréneri po skupinách
 VC Žiliny, 20.-22.03, Žilina, 14 pret., 2 tréneri (SPD s ubytovaním Dom techniky)
 Miškolc, 20.-21.03 bez ubytovania
 BB Cup, 28.-29.03, Banská Bystrica 6+1 doprava autom
 Memoriál F. Lutza, 03.-05.04, Poprad (SPD s ubytovaním)
 Zmena termínu M-VSO z 9.5. na 8.5.2020, Košice - vyrozumenie oddielov Vsl.oblasti
Zodpovední: tréneri

Ad 4) Diskusia
Povinnosť absolvovania nových lekárskych prehliadok všetkých športovcov, prednostne ÚTM, najbližšie termíny 13.2.
(4), 14.2. (6) ! (upresnenie Urbanský+Skála)
Prejednané upresnenie rozpisu Kukorelli (Sziki) - zabezpečiť zverejnenie - na web SPF, LEN

Potreba čestného prehlásenia o zdravotnej spôsobilosti na každý pretek.
Zazmluvnenie masérov po 3 mesačnej skúšobnej dobe.
Odsúhlasenie termínu ďalšieho Výboru: 25.02.2020 o 18:00 – účasť povinná

Viď príloha rešerš:

„Na základe uvedených skutočností preto odporúčame všetkým klubom, aby počítali pri financovaní svojich
športových aktivít že finančné prostriedky tento rok určite nebudú v rovnakej výške ako minulý rok, a aby sa
pripravili aj na tú najhoršiu alternatívu“.
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Schválil:

Mgr. Jana Turan

Ing. Martina Žeňuchová

