
Zápis zo zasadnutia Výboru oddielu plávania ŠKP Košice (V-OP) dňa 
17.3.2022 

 
Prítomní: Žeňuchová, Binar-Mimovičová, Kassay, Sabol, Urbanský a Skála 
Neprítomní: Bábela a Fürjes 
 
Program: 

1. Úprava štartovného – rok 2022 
2. Zabezpečenie M-SR žiactva kategórie A+B 2021 (1.-3.4.2022) 
3. Vyhodnotenie zahraničného štartu (11. A 12.3.2022, Miskolc/HUN) 
4. Zabezpečenie M-VSO (9.4.2022, Košice) 
5. Rôzne (Jurtinusová, Orca, Žinčicový míting, ďalšie súťaže, ... ekonomika ...) 

 
Ad 1) Úprava štartovného na súťažiach v roku 2022 

• Z dôvodu rapídneho nárastu cien v súvislosti s účasťou na súťažiach (ubytovanie, stravovanie, 
doprava, štartovné, ...) V-OP jednomyseľne schválil dňom 17.3.2022 zvýšenie poplatku športovcov 
na účastiach mimo Košíc (tzv. štartovné) na 40,- Eur/deň/noc. 

 
Ad 2) Zabezpečenie M-SR žiactva kategórie A+B 2021 (1.-3.4.2022, XBS Šamorín) 

• Spracovanie prihlášok – jednotliví tréneri prepošlú p.Žeňuchovej ktorá ich súhrne spracuje. Na 
základe nich zašle podklady na ubytovanie. 

• Doprava – odchod 31.3.2022, doprava autobusom spolu s oddielom PK Chemes Humenné. Autobus 
zabezpečí, dopravu koordinuje p.Sabol. 

• Trénerské zabezpečenie – p.Sabol, p.Kassai  
 
Ad 3) Vyhodnotenie zahraničného štartu (11. a 12.3.2022, Miskolc/HUN) 

• Účasť bola ohlásená SPF (zabezpečil Skála), z toho vyplývajúca povinnosť – spracovať a zaslať Výpis 
výsledkov (pokiaľ organizátor nespracoval Lenex výstup) na SPF/ŠTK (p.Šimun). Zodpovední – 
p.Skála a p.Kassai. Všetci štartujúci musia byť registrovaní v SPF (evid.číslo SVKxxxxx, kontrolovať - 
registrovať). 

• Trénerské zabezpečenie – p.Binar-Mimovičová, p.Žeňuchová a p.Skála. Zabezpečenie (na súťažiach) 
zabezpečujú vždy registrovaní kluboví tréneri (trén.kvalifikácia, šport.odborník SPF – právna 
zodpovednosť). 

 
Ad 4) Zabezpečenie Majstrovstiev Vsl.oblasti (9.4.2022, Košice) 

• Objednávka, kontrola – p.Žeňuchová 
• Zabezpečenie prípravy – technická čata, zdravotník – p.Kassai 
• Prihlášky (v Lenex formáte) zašlú tréneri p.Žeňuchovej ku vytvoreniu súhrnu do 30.3. (streda) a 

odoslaniu, deadline prihlášok 1.4.2022 (piatok). 
 

Ad 5) Rôzne 
• Jarná cena Žiliny, 18.-20.3.2022 – zabezpečené (17 športovcov, 2 tréneri – p.Sabol a p.Skála) 
• Prestup Gabriela Jurtinusová (2007) z SC Diamond Prešov do ŠKP Košice 
• Minimálne reprezentanti a členovia ÚTM – potreba zabezpečiť lekárske prehliadky na KTL FNsP 

Košice – zodpovední tréneri a koordinácia p.Žeňuchová. 
• Na najbližšie jednanie V-OP predložiť aktuálny stav hospodárenia – p.Ižariková, p.Žeňuchová. 
• Najbližšie súťaže:  

•  31.3.-3.4. - Svetový pohár v Para plávaní, Berlín/GER (Denis Nadzon) 
•  1.-3.4. - Majstrovstvá-SR žiakov v krátkom bazéne 2021 (žiaci 2007-10, žiačky 08-11), Šamorín, deadline 21.3. 
•  9.4. - 1.kolo M-VSO (kat. B, A, J, S), Košice (50m), deadline 1.4.2022 
•  9.-10.4. - Multistretnutie ml.juniorov, Limassol/Cyprus (repre-akcia) 
•  9.-10.4. - Multistretnutie st.juniorov, Slovinsko (repre-akcia) – nominovaní Kamil Kobilic a Samuel Čekan 



•  15.-18.4. Veľkonočné sviatky 
•  23.-24.4. - Graz/AUT (50m) – reprezentácia – nominovaný predbežne Kamil Kobilic 
•  28.4.-1.5. - Orca CUP, Bratislava (50m) - rozpis zatiaľ nezverejnený – zodpovedný-Skála 
•  30.4.-1.5. - VC Dolného Kubína – zodpovedný - Sabol 
•  2.-12.5. - Sústredenie ÚTM DP, Lignano Sabbiadoro/ITA (Áron, Čekan)  
•  14.-21.5. - Sústredenie - reprezentanti - starší juniori, HUN (Kobilic) 
•  14.5. - Cena mesta Humenné  
•  21.5.- 2.kolo M-VSO (kat. B, A, J, S), Košice (50m)  
•  27.5. - Vyhlásenie najúspešnejších športovcov SPF (nový termín)  
•  27.-29.5. - Veľká cena Slovenska 
•  3.-5.6. - Veľká cena Prahy (50m) 
•  9.-12.6. - M-SR mladších a starších žiakov, B.Bystrica (50m)  
•  24.-26.6. - Letné M-SR seniorov a juniorov (50m)  
•  xx.-xx.7. - Majstrovstvá Európy juniorov, Otopeni/RUM - plnenie limitov 1.3.-5.6.2022 
•  24.-30.7. - EYOF, B.Bystrica - plnenie limitov 1.3.-26.6.2022 

 
 
 
Zapísal: Skála Juraj 
Schválil: Žeňuchová Martina 21.3.2022 


