Zápis zo zasadnutia Výboru oddielu plávania ŠKP Košice (V-OP)
dňa 22.12.2020
Prítomní: Žeňuchová, Mimovičová, Kassay, Sabol, Urbanský a Skála
Neprítomní: Turan, Bábela a Fürjes
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úloh z posledného zasadnutia V-OP (10.12.2020)
Prejednanie prestupu – Daniel Michlík z NerŽi do ŠKPKE
Zimné sústredenia – Geravy, Litvor
Rôzne

Ad 1) Kontrola úloh z posledného zasadnutia V-OP (10.12.2020) – 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 (počítač, tlačiareň, dátový projektor, internetové
pripojenie). Úloha splnená.



Preveriť podanie návrhu nominácie v ankete ŠOK – Rastislav Husovec v kategórii
Hendikepovaný športovec.



Zhodnotenie účasti na Bublina – Kontrolné preteky (17.-20.12.2020) v X-Bionic, Šamorín.
Záloha je zúčtovaná, správa podaná ústne – spracovať písomné zhodnotenie. Z: Skála

a Urbanský T: najbližšie zasadnutie V-OP
Ad 2) Prestup – V-OP schvaľuje prestup Daniela Michlíka Z: Skála T: ihneď
Ad 3) Zimné sústredenia
 V-OP schvaľuje uskutočnenie zimného sústredenia v dňoch 2.-8.1.2021, miesto Geravy,
trénerské zabezpečenie Kassay a Sabol. Poplatok 195,-Eur, výstroj – bežky (zabezpečiť
individuálne), povinný negatívny antigénový test (nie starší ako 72 hodín). Podrobnosti u p.
Sabola
 Sústredenie v dňoch 10.-16.1.2021, v mieste Štrbské pleso/Svit, z dôvodu uzatvorenia
bazénu vo Svite zrušené. Príp. záujemcovia o sústredenie na bežkách majú možnosť účasti
na sústredení na Geravách, prihlásiť sa u p.Sabola (najneskôr do 27.12.2020).
Ad 4) Rôzne
 Po dobu spustenia prevádzky MKP hľadať možnosti riešenia bazénovej prípravy prioritne
(v poradí) pre reprezentantov, repre-kandidátov, členov a kandidátov ÚTM a ďalších.
 Z: V-OP, tréneri T: priebežne
 Výhľadovo, vzhľadom ku možnej rekonštrukcii MKP, zaoberať sa aj možnosťou využitia
Mestskej plavárne (Mestský park) pre športovú prípravu.
Termín najbližšieho jednania V-OP: 28.12.2020 (pondelok) o 17:00 v kancelárii ŠKP Košice
Zapísal: Skála Juraj
Schválil: Žeňuchová Martina

27.12.2020

