Zápis zo zasadnutia Výboru oddielu plávania ŠKP Košice (V-OP)
dňa 10.12.2020

Prítomní: Žeňuchová, Mimovičová, Kassay, Sabol, Sabolová, Urbanský a Skála
Ospravedlnení: Bábela, Turan, Fürjes
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola úloh z posledného zasadnutia V-OP (26.11.2020)
Informácia z video-porady Unitopu
Návrhy nominácii v ankete ŠOK 2020 (v kat. Hendikepovaný športovec)
Účasť na Bublina – kontrolný pretek (17.-20.12.2020) v X-Bionic, Šamorín
Rôzne

Ad 1) Kontrola úloh z posledného zasadnutia V-OP (26.11.2020) – zostávajúce úlohy
 Kontrola úhrad oddielových príspevkov (p. Sabolová). Spracovať zoznam dlžníkov s výškami
nedoplatkov, upozorniť e-mailom rodičov (vyžiadať prečítanie správy) a príslušných
trénerov. Z: p.Sabolová a tréneri T:čo najskôr (pred ukončením roka 2020)


Pre rok 2021 pripraviť návrh Zmluvy so športovcami, obsahujúcu aj podmienky platenia
oddielových príspevkov a sankcionovanie. Z: Žeňuchová a V-OP T: v čo najkratšom čase.



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

Ad 2) Informácia z video-porady Unitopu (p.Sabol)
Členský poplatok Unitopu sa zvyšuje na 2 Eur/člen/rok. Evidovať počet členov – príslušníkov Polície
a rodinných príslušníkov.
Ad 3) Návrhy nominácii v ankete ŠOK
V-OP doporučuje podať návrh na - Rastislav Husovec v kategórii Hendikepovaný športovec.

Z: Sabol v spolupráci s Husovec st. T: do 20.12.2020
Ad 4) Účasť na Bublina – kontrolné preteky (17.-20.12.2020) v X-Bionic, Šamorín
V-OP schvaľuje účasť všetkých členov ÚTM (Čajbiková, Krafčíková V, Žeňuchová, Kobilic, Varhač
a Šimčák) a jun. reprezentanta Vaška s trénermi Skála a Urbanský na Bublina-pretekoch. Náklady
na cestovné a PCR testy – z rozpočtu ŠKP, ďalšie náklady uhrádza SPF. Zároveň schvaľuje nulový
štartovný poplatok.

Prihlášky a organizačné zabezpečenie: Skála, Urbanský T: inheď
Ad 5) Rôzne
15.11.2021 je dňom 60-teho výročia založenia klubu ČH/ŠKP. V-OP doporučuje uskutočnenie osláv
tohto výročia. Trvajú úlohy:
 Pripraviť koncept osláv (prípadne verzie). Prejednať s vodným pólom záujem o spoluprácu.


Pripraviť, v rámci ekonomických možností klubu prvý finančný rozpočet.

Z: V-OP T: na najbližšom zasadnutí rozdeliť úlohy – zodpovednosť.
Tréningy všetkých skupín pokračujú v režime predchádzajúcich týždňov. V jednotlivých skupinách
uskutočnia tréneri testovanie všeobecnej telesnej pripravenosti – použiť testy:


Chlapci zhyby na hrazde, dievčatá výdrž v zhybe (nadhmatom) – dynamická sila horných končatín






Skok do diaľky z miesta – výbušná sila dolných končatín
Ľah-sed (2 min) – dynamická sila brušného svalstva
Hlbka predklonu – ohybnosť
Šírka úchopu na tyči pri výkrute - ohybnosť

Prosím o zaslanie výsledkov Skálovi – spracuje v Excel výstupe.

Z: tréneri všetkých skupín T: čo najskôr
Termín najbližšieho jednania V-OP: 22.12.2020 (štvrtok) o 16:00 v kancelárii ŠKP Košice
Zapísal: Skála Juraj
Schválil: Žeňuchová Martina

17.12.2020

