Zápis zo schôdze predsedníctva SVZ zo dňa 10.4.2018

Schôdza prebiehala podľa programu.
1)

Voľba generálneho sekretára:

za generálneho sekretára SVZ predsedníctvo jednohlasne (7 prítomných, 4
v poverení) zvolilo Barboru Kamrlovú
2)

Správa od pani Nikovovej (ekonomika, regostrácie):
pani Nikovová potvrdila zmenu štatutára na predsedu J. Žišku,

nákupy pre SVZ sa budú schvaľovať cez mailovú komunikáciu v rámci
predsedníctva
Kamrlová vytvorí základný formulár na platby/nákupy, v ktorom budú uvedené
všetky náležitosti, potrebné pre hladký priebeh platby/nákupy
nový softvér z MŠ (registrácia športovcov a výsledkov) budú postupne napĺňať
spolu Škulec a Kamrlová, pokúsia sa využiť ho aj pre potreby SVZ
3)

Zemník (logistika, obchvat a výstavba)

na rokovaní so zástupcami D4R8 a kanoistami vo štvrtok sa zúčastnia J. Fecanin
a B. Kamrlová, ktorá zároveň zistí stav zmluvy o prenájme areálu s B. Bergendim
4)

Merané tréningy na Zemníku, zabezpečenie a organizácia

dohodol sa priebeh dlhých kontroliek (40“ otáčka, 9:00 schôdza, 10:30 začiatok
závodu), požičanie člna od kajakárov (inak čln z Piešťan)
krátke kontrolky budú normálne na 6 dráh, bude potrebná brigáda
do budúcna dohoda o lepšej spolupráci s kanoistami
5)

SADA workshop

Kamrlová pripraví a rozpošle antidopingovú prezentáciu závodníkom, ktorí
potvrdia jej príjem a preštudovanie
6)

Správa trénerskej rady

predsedníctvo sa dohodlo, že do budúcna bude potrebné ustanoviť presné
fungovanie TR a vytvoriť subordináciu
komunikácia musí ísť po línii závodník – tréner – hlavný tréner – trénerská rada
predsedníctvo sa dohodlo, že
- reprezentácia SR vo veslovaní sa vytvorí na základe výsledkov oboch KZ
- nominácia na olympijské nádeje prebehne po druhých KZ, sústredenie
bude v Piešťanoch
- žiadosti financovať účasť LM2x Vančovcov na Croatia open nevyhovie

7)

Návrh krátkodobých a dlhodobých priorít
Rozširovanie základne
Podpora klubových regát – Schickhofer pripraví zoznam regát do 20.4. 2018

J. Žiška komunikuje s BSK, ktoré navrhlo podporu 20 športom, medzi nimi aj
veslovanie, predsedníctvo uvíta návrhy
- možnosť začleniť spoluprácu s telesne postihnutými – pararowing aj do
návrhov spolupráce s BSK
- prípadne aj spoluúčasť na areáli Zemník
8)

Diskusia
Akademické veslovanie – predpoklad 4 osoby, júl ME
SVZ preplatí STK zväzového motorového člna

problém s autom (Ducato končí) – návrh na dohodu o prenájme s potenciálnym
sponzorstvom (reklama) – pripraviť ponuky do budúceho predsedníctva
motor Yamaha na odpis – darovacia zmluva/odkúpenie Piešťany
v najbližšej dobe sa pani Nikovová dohodne a pripraví podmienky zamestnania
generálneho sekretára a kontrolóra

Najbližšie predsedníctvo bude 9.5.2018 o 18:00 v Piešťanoch.

V Bratislave, 10.4. 2018

Zapísala:

Barbora Kamrlová
generálny sekretár SVZ

Príloha:

prezenčná listina

