Slovenský veslársky zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava
www.veslovanie.sk
e mail: rowingslovakiamail.com
IČO: 688304
DIČ: 2020898924

Zápisnica z Predsedníctva SVZ č. 4 zo dňa 19.6.2018 v Bratislave, klub SVK.
Na schôdzi bolo prítomné predsedníctvo v počte 5 členov ( Žiška, Škulec s poverením zastupovať
kluby – 3 hlasy, Čambal, Verdonič, Schickhofer s poverením zastupovať kluby -2 hlasy, Lefflerová –
kontrolór SVZ ) a hostia Nikovová, Šipeky
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Správa Trénerskej rady
Ekonomické správy
Plnenie ostatných úloh z PSVZ
budúce akcie SVZ - organizácia, náklady, zabezpečenie a propagácia
reprezentácia a veci s ňou súvisiace (oblečenie, lode)
MSR 2018
Rôzne

Schôdza prebiehala podľa dohodnutého programu.
1) Správa Trénerskej rady
a) OH nádeje – správu predložil p. Schickhofer, účasť 3 lode, všetky obsadili 4 miesto s výrazným
odstupom, no napriek umiestneniui je vidieť, že mládež sa zlepšuje a veríme, že v kategórii
juniori sa ukáže opodstatnenosť nominácie.
b) Bled – správu predložil p. Verdonič, účasť sledovaných lodí
2x Zelinka, Režnák – 2xm 2. miesto, hodnotené veľmi pozitívne, výsledkom si zabezpečili
účasť na ME 2018, v sledovaní ku MS 2018, Podpora : uzavretie pracovnej zmluvy s obidvomi
pretekármi na 3 mesiace + 2x týždňové sústredenie pod vedením p. Verdoniča
1xmLV Popelka – 2. miesto, hodnotené ako prísľub do budúcnosti, v prípade úspechu
prejektu FISA development program a následnom uhradení MS do 23rokov bude pretekár
vyslaný, ďalej sa bude sledovať v 2x so Stieffelom, smerovanie ku ME do 23 rokov, podpora
2x sústredenie pod vedením p. verdoniča
1xm Kovačovič, Michlík – Michlík vidieť zlepšenie, Kovačovič zatiaľ neprsvedčil, sledované ku
možnej účasti ME do 23 rokov v disc. 1x, následný test MČR
2x ž Šuchová, Markulinová – výsledok nádejný, smerovanie sa uvidí po MČR v Račiciach
Juniori
1xjky – Zruttová – 3. miesto, 1. miesto v FB, celoročne dokazuje zlepšenie a výrazné
napredovanie, schválená účasť na MSJ v Račiciach
2x jri – výsledok rozpačitý, zatiaľ v sledovaní pre MSJ, uvidí sa po MČR v Račiciach

2) Ekonomické správy
- Povolené čerpanie ďaľších 2000€ z kapitoly CTM pre kluby pri CTM
- Schválené rozdelenie peňazí z kapitoly aktívny športovec do 23 rokov nasledovne podľa
počtu členov pre rok 2018
suma spolu
SVK BA
STU BA
VK Piešťany
VK Šintava
spolu

12
14
33
7
66

Dotácia podľa zmluvy 23 663,00 €
18,18% 4 302,36 €
21,21% 5 019,42 €
50,00% 11 831,50 €
10,61% 2 509,71 €
100,00% 23 663,00 €

- Bled : hradenie nákladov pre Zruttovú – plne hradí REPRE SR, Taraba, Spanakis,
Kovačovič – cesta REPRE SR, ubytovanie – CTM Piešťany
- Je potrebné doriešiť pracovnú zmluvu Generálneho sekretára, kontrolóra SVZ. Návrh
zmluvy po dodaní údajov dorieši p. Nikovová v navrhovanej výške 300€ pre GS
a následne pre kontrolóra SVZ. Výška bude určená na základe predloženia rozpočtu na
nasledujúcom PSVZ.
3)

Plnenie ostatných úloh z PSVZ
-

Oblečenie pre mládež splnené
registrácie – p. Kamrlová rieši heslo do centrálneho reg. Systému SR – v riešení
kúpená gumová loď pre potreby zväzu - splnené
darovanie nefunkčného motora YAMAHA – nesplnené

4) budúce akcie SVZ - organizácia, náklady, zabezpečenie a propagácia
-viď bod 1)
- Univerzitné hry COIMBRA – nominovaní 1x Richard Vančo, 1x Barbora Šuchová, 2x Ondrej
Kovačovič, Lukáš Jenča – platí SAUŠ, účastníci pôjdu v novom drese SVZ + funkčné tričko –
dodá SVZ
- tréneri boli vyzvaní o predloženie o predloženie plánov účasti na sústredeniach
a pretekov na rok 2019 – zodp. tréneri klubov, Schickhofer do PSVZ
- vytvorenie kritérii pre rok 2019 – zodp. TR do PSVZ
5) reprezentácia a veci s ňou súvisiace (oblečenie, lode)
- bol predstavený set nových overalov, trička, trigovice, polokošele, šiltovky – ok, do
budúcna treba najskôr riešiť cenu a výzor s členmi PSVZ
- hlavný tréner SVZ bol poverený vykonať inventúru materiálu SVZ ( lode, veslá ) a vykonať
aj pridelenie lodí so zmluvou SVZ
6)

MSR 2018
- Dátum 7.7.2018
- Príprava dráhy Verdonič + 3, dohodnutá odmena 5€/hodina cca 10hod/osoba
- Rozhodcovia: šin 1x, pie 1x, STU 2x, SVK 2x

- Vysielačky: Škulec
- Medaile: Žiška, Verdonič
- Program: Schickhofer, do troch dní bude vyvesený na stránke SVZ
7) Rôzne
- p. Schickhofer bol poverený riešením začatých kurzov trénerov a následným ukončením
kurzov
- žiada sa načas uverejňovať pozvánky a zápisnice z PSVZ a VZ, nakoľko nám to vyplýva zo
zákonu o športe – zodp. GS
- p. Žiška informoval o jednaní o úprave webu – bude riešené v priebehu 1 mesiaca
- PSVZ poverilo p. Verdoniča a Schickhoffera o predložení ponúk pre kúpu a dovoz
kontainerov pre účely skladovania lodí na dráhe Zemník – do PSVZ

Najbližšie PSVZ sa bude konať po mailovej dohode po MSR
V Bratilsave 19.6.2018

Zapísal: Škulec Miroslav

