Slovenský veslársky zväz
Junácka 6
832 80 Bratislava
www.veslovanie.sk
rowingslovakia@gmail.com

IČO: 688304
DIČ: 2020898924

Zápisnica zo zasadania Predsedníctva SVZ zo dňa 17.09.2019, reštaurácia Leberfinger, Viedenská
cesta, Bratislava, o 18:00 hod
Zúčastení: Na schôdzi bolo prítomné predsedníctvo v počte 6 členov( Žiška, Schickhofer, Vičan,
Škulec, Lipovský, Verdonič), Šipeky (splnomocnený), kontrolórka Lefflerová, generálna sekretárka
Vičanová
Program:
1. Predstavenie novej generálnej sekretárky a schválenie pracovného pomeru voči SVZ
2. Účtovná správa (pokyny, smernice, zhodnotenie VS)
a. Zmluva o poskytnutí dotácie BSK 5262 eur, do 29/09/2019
b. Zmluvy pre TOP tím
c. Povinnosť informovať verejnosť a zverejňovať logo MŠVVaŠ SR
d. Predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku uznanému športu na rok 2020
3. Hodnotenie pretekov MS, ME U23
4. Hodnotenie pretekov MS, ME U23
5. Investície na rok 2020
6. Propagácia a rozvoj veslovania na SK
7. Rozhodcovia (doriešenie zmlúv)
8. Registrácie SVZ
9. Rôzne
Schôdza prebiehala podľa dohodnutého programu.
1. Predstavenie novej generálnej sekretárky a schválenie pracovného pomeru voči SVZ.
Na schôdzi sa predstavila nová generálna sekretárka, Stanislava Vičanová. Predsedníctvo
schválilo pracovný pomer nasledovne: Zmluva o práci na skrátený úväzok 4 hod. denne, so
skúšobnou dobou 3 mesiace na dobu neurčitú. Povinnosti sekretárky vyplývajúce
z pracovnej zmluvy: registrácie, výjazdy, aktualizácia webovej stránky, komunikácia s FISA,
technické zabezpečenie(evidencia športové oblečenie, reklamné predmety, správa majetku),
komunikácia s Ministerstvom SR
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti)
2. Účtovná správa (pokyny, smernice, zhodnotenie VS) – vyúčtovanie cestovných nákladov
spolu so žiadosť o refundáciu sa dorieši s J. Kotekovou tak, že sa vypracuje jednotná
smernica, ktorá bude umiestnená na webovej stránke a tak každému prístupná. Ohľadne
vyúčtovania cestovných nákladov zostávame pri zauýívanom postupe, a to žiadosť
o refundáciu spolu s vyplneným cestovným príkazom.
a. Zmluva o poskytnutí dotácie BSK 5262 eur, do 29/09/2019 – daná dotácia sa môže
vyuziť iba pre účely klubov v oblasti mesta Bratislava. Rozhodlo sa, že sa nakúpia
trenažéry v počte 3 ks, časť prostriedkov sa použije na preteky na Zlatých pieskoch,
ktorých usporiadateľ je STU Bratislava a zvyšok sa použije na školenie pre trénerov
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a športovcov. Zároveň p. Vičanová vypracuje žiadosť o predĺženie termínu na
realizáciu projektu pre BSK, z dôvodu stále prebiehajúcej pretekárskej sezóny.
b. Zmluvy pre TOP tím – na trénerskej rade, ktorá sa zorganizuje v priebehu mesiaca
október 2019, sa doriešia zmluvy pre športovcov: Zelinka, Režnák, Štifel
c. Povinnosť informovať verejnosť a zverejňovať logo MŠVVaŠ SR – dané logo sa dodá
na webovú stránku. P. Škulec zabezpečí vloženie loga na výsledkové listiny, pozvánky
a na roll up. Logo má obsahovať názov „Rowing&Slovakia GOOD IDEA” a p.
Lefflerová dodá inštrukcie ohľadne manuálu loga( zadefinované farebné
kombinácie).
d. Predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku uznanému športu na rok 2020. –
žiadosť treba zrealizovať do 30.09.2019, do 31.10.2019 treba spracovať zoznamy.
Dohodnuté – do 22.09.2019 pošlú všetky kluby v excell tabuľke zoznamy/údaje p.
Škulcovi, ktorý to následne vysvetlí p. Vičanovej
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti)

3. Hodnotenie pretekov MS, ME U23. – P. Verdonič zhodnotil MS ako katastrofálne. Pretekár
L. Babač nenaplnil očakávanie z dôvodu virózy pre MS. Pretekárka A.Markulinová zajazdila
vcelku dobre. Dvojskif Režnák/Zelinka psychicky nezvládli tlak a účasť na MS, čo sa
odzrkadlilo v umiestnení. Pretekár R. Vančo nevyužil svoj potenciál. Vzhľadom
k nepriaznivým výsledkom sa na predsedníctve dohodlo zvolanie trénerksej rady, kde sa
jednotliví pretekári osobne zhodnotia a navrhne sa riešenie na zlepšenie celkovej situácie.
Trénerská rada si určí termín dodatočne uskutoční pred nasledujúcou schôdzou. P. Vičan
zhodnotil ME U23 kde sa neblahý výsledok ženského dvojskifu odzrkadlil v nevhodne
nastavenom tréningovom pláne. Daný dvojskif sa zhoršil o 15 sekúnd oproti Moskovskej
Regate. Vzniknutá situácia sa bude riečiť s trénerom na trénerskej rade.
4. Reprezentácia (podmienky, nominácie, tréner) na rok 2020 – rozhodlo sa, že 05.10.2019
bude dištančný pretek v Uherskom Hradišti – snaha aby tam išlo čo najviac pretekárov, testy
budú povinné pre všetkých pretekárov, ktorí sa uchádzajú o reprezentáciu. P. Verdonič
pripraví nové smernice pre rok 2020.
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti)
5. Investície na rok 2020 Návrh bol na vybudovanie 4x dráh na Zemníku spolu s mólom,
katamarán, motor
Vyčíslenie investícií na rok 2020:
a) Mólo (pontón) 7,75m x 2,32m = 3 340,00 EUR s DPH
b) Katamarán Emili 535 = 4 700 EUR s DPH
c) Motor Honda 20hp = 3 300 EUR s DPH
d) 4x dráhy á 2 000 EUR s DPH = 8 000 EUR s DPH
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti)
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6. Propagácia a rozvoj veslovania na SK p. Vičan spolu s p. Žiškom majú zámer rozšíriť kluby po
SK. Ako prvé najlepšie miesto vyhodnotili Žilinu, na základe dobrého potenciálu ľudských
zdrojov a výborných podmienok pre veslovanie. P. Žiška hovoril o danom projekte
s poradcom p. Tomáš Pospíšil, kt. môže pre SVZ spolupracovať ako externý poradca pre
projekty ktoré podporujú rozvoj športu.
7. Rozhodcovia (doriešenie zmlúv) p. Lefflerová pošle do týžňa mail s exc. Súborom. P. Vičan
prinesie na Devín Bratislava oblečenia pre registrovaných rozhodcov.
8. Registrácie SVZ všetky kluby musia poslať do konca týždňa, t.j. do 22.09.2019 vyplnené
údaje p. Škulcovi.
9. Rôzne:
a. Brno-akademické preteky, účasť zmanažuje O. Kovačovič
b. „divoká karta“ žiadosť o účasť na OH Tokio 2020 – nominovaný pretekár L. Babač,
rieši p. Vičanová
c. Trenažérová regata – asi bude potrebná dotácia – PODPORA REGÁT – ako ďalší bod
do budúceho predsedníctva.
d. P. Žiška navrhol spomenúť pri stretnutí so Slovenským olympijským a športovým
výborom , či sa nedá niečo spraviť s poplatkami za daň z nehnuteľnosti pre športový
klub v Piešťanoch.
e. p. Verdonič zastrešuje kúpu lode, momentálne už má 2 ponuky a čaká ešte na jednu.
Investíciu treba uskutočniť do 30.09.2019.

Najbližšie predsedníctvo sa plánuje na 22.-23. Októbra 2019 v Piešťanoch. Bližší termín upresníme.
V Bratislave, 24.09.2019
Zapísala:
Stanislava Vičanová
generálna sekretárka
Príloha: prezenčná listina
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