
 

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

dňa 01.02.2022 

 
Prítomní: Žeňuchová, Kassay, Sabol, Urbanský,   

Neprítomní: Bábela, Fürjes, Skála 

 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Prehľad schválených súťaží na rok 2022 pre VSO 

4. Rôzne 

 
Ad 1)  Otvorenie 

 Otvorenie schôdze sa ujala p. Žeňuchová, kde oznámila podanie projektov na podporu 

formou finančných prostriedkov z Mesta Košice ako na činnosť klubu tak aj na podujatie 

Kukorelliho memoriál. 

 
Ad 2) Kontrola úloh  

 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  

 Poplatky za členstvo v Unitope na rok 2022 – uhradené vo výške 2€/člen 

 Tlačivo na poukázanie 2% pre klub, bude na stránke SKP Košice, možnosť doniesť 

potvrdenie a poukázanie podá klub 

Z: Žeňuchová a tréneri                 T:priebežné plnenie  

 Poplatok za členstvo v SPF - požiadať rodičov o úhradu na účet SKP vo výške 10€/člen. 

Z: tréneri         T: v čo najkratšom čase. 

 

Ad 3) Prehľad schválených súťaží na rok 2022 pre VSO 
 Po telefonickej konzultácií so zástupkyňou v sekcii plávania pre VSO – Elenou Stankovou – 

bol výstup nasledovný: 

- SPŽ schválené 4 kolá. -  1. kolo VSO nemá 

2. kolo SNV (máj) 

3. kolo Humenné (jeseň 

4. kolo Humenné (jeseň) 

- KM – VSO – 1. kolo 9.-10.4.2022 seniori a juniori (Košice) 

   2. kolo 2.-3.5.2022 žiaci (Košice)      

 MSR – DP: 26.2.20222 (Bratislava) – zabezpečenie ubytovania Hotel Nivy  

Z: Žeňuchová         T: ihneď 

 SPD – 5.6.3.2022 (Banská Bystrica) – zabezpečenie ubytovania Hotel DIXON Resort  

Z: Žeňuchová        T: ihneď 

 Jarná cena Žiliny – 18.-20.3.2022 

 M-SR žiakov – 2.-4.3.2022 (Šamorín) – maximálne v počte 16+2 – ide o preložené ZM-SR 

z roku 2021. 



 

Ad 4) Rôzne 

 Viceprezident pre plávanie Paedr. Procházka Karel sa vzdal funkcie. Dočasne poverený 

výkonom funkcie viceprezidenta bol Mgr. Ivan Šulek.  

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

všetkých ostatných členov oddielu. 

 Reprezentantom pre 1. Polrok 2022 je Kamil Kobilic, členmi ÚTM pre rok 2022 sú: Kamil 

Kobilc, Samuel Čekan a Richard Áron, členom ÚTM pre rok 2022 v DP je Richard Áron. 

 Pripraviť hospodárenie za rok 2021. 

 Zabezpečiť hosťovanie pre Hrigorenko -  Z: Žeňuchová, Skála 

 Zabezpečiť úpravu a aktualizáciu klubovej nástenky v priestore vestibulu MKP –  

Z: Urbanský, Sabol. 

 p. Sabol predniesol požiadavku na Plavecké sústredenie pre skupinu ml. žiakov pred 

preloženými M-SR- marec 2022 / pravdepodobne Trebišov – potrebné zistiť podmienky 

k prehodnoteniu organizácie sústredenia V-OP – Z: Sabo 

 V-OP odsúhlasil nepredĺženie zmluvy s Miroslava Kučmášová (prípravka ŠKP) 

 p. Sabol informoval o nákupe a doplnení výstroja Arena do skladu ŠKP – Z: Sabol 

 Informovať sa o možnosti prenájmu priestorov na SŠŠ resp. iné priestory, z dôvodu 

avizovanej rekonštrukcie plavárne (uloženie - stroje posilka, činky, stoly, skrine atď.)  

Z: V-OP, tréneri                T: priebežne 

 

 

Termín najbližšieho jednania V-OP: podľa aktuálnej potreby 
  

Zapísal: Urbanský Ján 
Schválil: Žeňuchová Martina 01.02.2022 


