Zápis zo zasadnutia Výboru oddielu plávania ŠKP Košice (V-OP)
dňa 28.12.2020
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 (28.12.2020)
Zimné sústredenia – Geravy
Sústredenie v Olympijskom karanténnom centre X-Bionic
Rôzne

Ad 1) Kontrola úloh z posledného zasadnutia V-OP (22.12.2020) – 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.



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



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 - úloha splnená – zverejnené na klubovej web-stránke
Ad 2) Zimné sútredenie Geravy – V-OP schvaľuje trénerské zabezpečenie Sabol, Kassay
a Mimovič, menný zoznam upresňuje, dopravu autobusom p.Sabol, odchod 2.1.2021.
Vzhľadom k vydaniu nového nariadenia zo dňa 30.12.2020 o zákaze vychádzania bolo sústredenie
zatiaľ preložené na 25.1.2021.
Ad 3) Sústredenie v Olympijskom karanténnom centre X-Bionic
 Podľa predbežných informácií – v prípade realizácie sústredenia v Olympijskom centre
vrcholových športovcov v X-Bionic (bublina) v januári 2021 V-OP doporučuje účasť vybraných
športovcov (reprezentanti a adepti reprezentácií – najmä EYOF). Vzhľadom k finančnej
náročnosti vyžadovať 50% spoluúčasť športovcov. Trénerské zabezpečenie a organizácia
akcie: Skála a Urbanský
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
Termín najbližšieho jednania V-OP: vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii najbližšie jednanie VOP zvolá predseda ŠKP Plávanie o.z. elektronicky v januári. 2021
Zapísal: Skála Juraj
Schválil: Žeňuchová Martina

30.12.2020

