Zápis zo zasadnutia Výboru oddielu plávania ŠKP Košice (V-OP)
dňa 26.11.2020
Prítomní: Žeňuchová, Mimovičová, Kassay, Sabol a Skála
Ospravedlnení: Bábela, Turan, Urbanský a Fürjes
Program:
1. Kontrola úloh z posledného zasadnutia V-OP (12.11.2020)
2. Rekonštrukcia posilňovne – aktuálny stav
3. Rôzne
Ad 1) Kontrola úloh z posledného zasadnutia V-OP (12.11.2020)
 Doplnenie tréningov skupiny Mimovičová (MIM-ŽEŇ-TUR): miesto – Súkromná športová
škôlka Loptička, tréningy pondelok a streda 2x1 hod, utorok a štvrtok á 1 hod.


Kontrola úhrad oddielových príspevkov (p. Sabolová). Pri neplnení platobnej disciplíny –
úhrady - upozorniť v prvom rade e-mailom rodičov a v kópii zasielať príslušným trénerom.
Pre rok 2021 pripraviť návrh Zmluvy so športovcami, obsahujúcu aj podmienky platenia
oddielových príspevkov, prípadne sankcionovanie. Z: Žeňuchová a V-OP T: v čo najkratšom

čase.


Memoriál Ľ.Kukorelliho, 21.-22.12.2020 – oficiálne oznámiť SPF zrušenie preteku, zrušenie
zverejniť aj na klubovej web-stránke. Z: Žeňuchová, Sabol a Fürjes. T: ihneď



Kancelária ŠKP Plávanie – dovybavenie. Úloha trvá. Zmluvu na internetové pripojenie (Antik
alebo Swan) realizovať od 1.1.2021. Z: Sabol.



Zmena uživateľa MySASY (Vaško namiesto Varhač) – splnené.

Ad 2) Rekonštrukcia posilňovne – stavebné práce vykonané p.Vaškom sú ukončené, vyžiadať
vystavenie faktúry, úhrada. Ďalšie práce budú vykonávané svojpomocne.

Z: Sabol a Žeňuchová. T: v čo najkratšom čase
Ad 3) Rôzne
V-OP schvaľuje nákup 50 ks Tréningový denník športovca (cca 3,-Eur/ks).

Z: Žeňuchová, Skála T: ihneď
Preveriť – vyplatiť masérske služby za obdobie september – október 2020.

Z: Skála, Žeňuchová T: ihneď
15.11.2021 je dňom 60-teho výročia založenia klubu ČH/ŠKP. V-OP doporučuje uskutočnenie osláv
tohto výročia. Vyplývajúce úlohy:
 Pripraviť koncept osláv (prípadne verzie). Prejednať s vodným pólom záujem o spoluprácu.


S referentom športu Magistrátu mesta Košice, p. Mgr. Mário Švecom, preveriť, či sa
v prípade ČH/ŠKP nejedná o najstarší existujúci (aktívny) športový klub na území mesta
Košice. Detto s prezidentom SPF, p. Mgr. Ivanom Šulekom.



Pripraviť, v rámci ekonomických možností klubu prvý finančný rozpočet.

Z: V-OP T: na najbližšom zasadnutí rozdeliť úlohy – zodpovednosť.
Termín najbližšieho jednania V-OP: 10.12.2020 (štvrtok) o 18:30 v kancelárii ŠKP Košice
Zapísal: Skála Juraj
Schválil: Žeňuchová Martina

2.12.2020

