V-OP ŠKP Košice 16.06.2020
Zápis zo zasadnutia Výboru oddielu plávania ŠKP Košice
Prítomní: Žeňuchová, Turan, Kassay, Skála, Urbanský, Fürjes, Sabol a Bábela

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

ZŠ Tomášikova – záväzky - pohľadávky
Plán najbližšých súťaží
Prejednanie prípadnej organizácie mem. Ľ.Kukorelliho v zimnej časti sezóny 2020
Organizácia letnej prípravy júl - august
Diskusia

Ad 1) ZŠ Tomášiková
Všetky záväzky voči ZŠ Tomášikovej sú splnené (uhradené). V dôsledku úhrady bazéna i za obdobie
pandémie (marec – jún 2020), vzniká voči ZŠ Tomašiková pohľadávka. Prejednať s vedením školy možnosť
spolupráce a prenájmu bazéna na školský rok 202-21 a uplatnenie pohľadávky v prenájme za mesiace
september – december 2020.
Prejednať
spoluprácu
v školskom
roku
2020-21
so
ZŠ
Požiarnická.
Z: p.Sabol
Ad 2) Najbližšie súťaže
22.08.2020 - Jazerná desiatka v DP (5.kolo Slovenského pohára v diaľkovom plávaní). Technické
zabezpečenie akcie – ŠKP Košice. Prejednať spoluprácu s Magistrátom mesta Košice (p.Švec, p.Švenkuš
a pani D.Šťastná), Mestskou časťou a organizátorom – SPF (p.Nowak)
Z: Výbor OP
29.08.2020 – Štúrovské stovky. Predbežne prejednaná účasť (3 až 5) reprezentantov a adeptov na repre –
podľa účasti na letnej príprave.
Z: Prihlášky – p.Skála, ubytovanie, doprava p.Žeňuchová, p.Sabol
T: do 6.júla 2020
Ad 3) Kukorelliho memoriál
V-OP prejednal a doporučil organizáciu 44.ročníka Memoriálu.gen.Ľ.Kukorelliho. Termín – 18.20.12.2020. Sprievodná akcia – Seminár trénerov plávania.
Najbližšie úlohy:
Objednávka bazéna v MKP, prejednanie zľavy. Z: p.Žeňuchová a p.Sabol
Rozpis súťaže (plný program disciplín, vek.kat. žiaci A, ml. a st. juniori, muži – ženy) Z: p.Skála
Žiadosť o zaradenie do kalendára Z: p.Fürješ
T: čo najskôr

Ad 4) Letná príprava (júl – august)
Letná príprava v mesiacoch júl a august 2020 sa uskutoční pre všetky tréningové skupiny na Plavárni
ČH-čko, zahájenie 29.06.2020 poobedňajším tréningom, prvý týždeň sa uskutočnia len popoludňajšie
tréningy, ďalšie týždne ráno – poobede. Časový a skupinový harmonogram, trénerské zabezpečenie
a organizačné pokyny budú včas zverejnené na oficiálnej stránke www.skpkosice.sk
Ad 5) Diskusia
Požiadavku na týždenný report sledovania plavcov ÚTM aplikáciou MY SASSY prejedná s dodávateľom
p.Sabol.
Z dôvodu plného využitia Plavárne ČH-čko na letnú prípravu, potreby prípravných prác a samotné
uskutočnenie súťaže Jazerná 10-tka, ako aj z dlhodobého zdravotného ohrozenia /COVID19/, ŠKP –
Plávanie sústredenia v tomto období nebude organizovať.

Zapísal: Turan Jana
Schválil: Žeňuchová Martina

