
 

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

dňa 28.07.2021 

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

Neprítomní: Turan, Bábela a Fürjes 

 
Program: 

1. Kontrola úloh  

2. Jazerná 10-ka 

3. Členská schôdza 

4. Rôzne 

 
Ad 1) Kontrola úloh z posledného zasadnutia V-OP (09.07.2021) – 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:priebežné plnenie  

 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) Jazerná 10-ka 2021 
 Úprava propozícií Jazernej 10-ky na rok 2021 v súlade s najnovšími ŠTD, jej zaslanie 

k zverejneniu na SPF s termínom konania 14.8.2021.:  

Z: Žeňuchová a V-OP          T: ihneď 

 Doplnenie rozhodcovského zboru a to: hlásateľ, fotograf, technická čata 

Z: Sabol, Urbanský         T: 2.8.2021 

 Zabezpečiť stretnutie s M. Švekušom (pracovník oddelenia športu na MMK) z dôvodu 

dojednania pomoci mesta s prípravou Jazernej 10-ky:  

Z: Žeňuchová a V-OP         T: 2.8.2021 

 

Ad 3) Členská schôdza 

 Z dôvodu pandémie COVID-19, ktorá pretrváva už od 03/2020, malo za následok 

neuskutočnenie volebnej schôdze, z dôvodu ukončenia 4 ročného vedenia členov klubu 

ŠKP. V-OP navrhuje zorganizovať členskú schôdzu, ktorá by bola volebná a zároveň aj 

k oceneniu najúspešnejších športovcov klubu za rok 2020. 

Z: V-OP          T: 09/2021 

 

Ad 4) Rôzne 

 V-OP odsúhlasilo účasť 4 športovcov na 4. Kole diaľkového plávania so štartovným 10€. 

 V-OP odsúhlasilo zorganizovanie Kukorelliho memoriálu v termíne 18.-19.12.2021, ktorý by 

bol spojený so 60. výročím založenia klubu. Požiadať primátora o záštitu a pomoc pri 

zorganizovaní tohto jubileá. 

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

(!) žiackych M-SR dňa 28.8.2021. S maximálnym počtom 19 osôb aj s trénermi. 

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



s maximálnym počtom 20 osôb aj s trénermi.   

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

všetkých ostatných členov oddielu. 

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

08/2020 vo výške 2 500€. 

 V-OP odsúhlasil zorganizovanie náboru detí do klubu, v dvoch termínoch: 23.8.2021 

a 6.9.2021. 

 V-OP upozornilo SPF na opravu názvu klubu na stránkach SPF. 

Z: V-OP, tréneri                T: priebežne 

 

Termín najbližšieho jednania V-OP: podľa aktuálnej potreby 
  

Zapísal: Skála Juraj 
Schválil: Žeňuchová Martina 28.07.2021 


