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

dňa 09.07.2021 

 
Prítomní: Žeňuchová, Mimovičová, Kassay, Sabol, Urbanský a Skála 

Neprítomní: Turan, Bábela a Fürjes 

 
Program: 

1. Kontrola úloh  

2. Organizačno-administratívny pracovník 

3. Jazerná 10-ka 

4. Lekárske prehliadky 

5. Rôzne 

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

 Kontrola úhrad oddielových príspevkov. Spracovať zoznam dlžníkov s výškami nedoplatkov, 

upozorniť e-mailom rodičov (vyžiadať prečítanie správy) a príslušných trénerov.  

Z: Žeňuchová a tréneri                         T:čo najskôr  

 Pre rok 2021/2022 s účinnosťou od 1.9.2021, pripraviť návrh Zmluvy so športovcami, 

obsahujúcu aj podmienky platenia oddielových príspevkov a sankcionovanie.  

Z: Žeňuchová a V-OP        T: v čo najkratšom čase. 

 

Ad 2) Organizačno – administratívny pracovník  

V-OP schvaľuje organizačno – administratívneho pracovníka pre zabezpečenie informovanosti V-OP 

o finančnej, ekonomickej situácií oddielu. Ako aj zabezpečenie organizácie účasti športovcov na 

rôznych podujatiach s ubytovaním, stravovaním, dopravou, ktorým je p. Žeňuchová. 

 

Ad 3) Jazerná 10-ka 2021 
 Príprava propozícií Jazernej 10-ky na rok 2021, jej zaslanie k zverejneniu na SPF 

s termínom konania 14.8.2021.:  

Z: Žeňuchová a V-OP          T: ihneď 

 

Ad 4) Rôzne 

 Ing. Juraj Skála informoval V-OP o rozviazaní pracovného pomeru (50% úväzok), školský 

tréner SŠŠ k termínu 31.7.2021. 

 V-OP odsúhlasilo účasť juniorov na Štúrovských 100-kách a doplnenie juniorov medailistami 

(!) žiackych M-SR dňa 28.8.2021. 

 V-OP odsúhlasilo účasť športovcov na „Jarnej cene Žiliny“ v dňoch 10.-12.9.2021   

 Zabezpečenie nových lekárskych prehliadok v prvom rade pre členov ÚTM a následne 

všetkých ostatných členov oddielu. 

 Odoslanie formulára konania konferencie – V-OP je za spojenie oboch konferencií 

prezenčnou formou. 

 Vyrovnanie podlžnosti oddielu vodného póla za prenájom bazéna na ČH v období 07-

08/2020 vo výške 2 500€. 

 Prejednanie organizovania rôznych letných kempov pod menom ŠKP. 

Z: V-OP, tréneri                T: priebežne 

Termín najbližšieho jednania V-OP: 28.7.2021 o 18,15 hod. 
 

Zapísal: Skála Juraj 
Schválil: Žeňuchová Martina 09.07.2021 


