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Zápisnica zo zasadania Predsedníctva SVZ zo dňa 18.12.2019, VK Šintava 18:00 hod 

 

Zúčastení: Na schôdzi bolo prítomné predsedníctvo v počte 6 členov (Žiška, Schickhofer, Vičan, 

Škulec, Verdonič, Čambal), Šipeky - hosť, Beáta Lefflerová – kontrolórka, Stanislava  Vičanová - 

generálna sekretárka  

Program: 

1. Mesiac v skratke – stručne z predošlého P SVZ 

2. Novela zákona – na základe novej legislatívy treba zabezpečiť nasledovné: 

a. Bezúhonnosť – pre trénerov pracujúcich s mládežou 

b. GDPR – dokumenty zverejnené na webe 

c. Zmluva s odborným športovým pracovníkom – každý externí tréner kt si mesačne 

faktúruje za služby, musí mať s daným klubom Zmluvu, na základe kt. je oprávnený 

vystavovať faktúry. K faktúram sa prikladá aj rozpis služieb 

d. Antidopingové školenie (existuje aj možnosť e-vzdelania) 

3. Platobná karta k účtu SVZ 

4. Za všetky kluby – finančný plán využitia prostriedkov určených na talentovanú mládež, pre 

rok 2020 

5. SVZ – ekonomika 

6. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu na r. 2020 

Prenesené body z minulého predsedníctva 

1.  Výzva Erasmus+Call 2020 – Európska komisia uverejnila výzvu s doteraz najväčším 

rozpočtom na šport – spolu 57,6 mil EUR. 

2.  Nová web stránka – preklopenie na doménu veslovanie.sk   

3. Pripomenut klubom: SVK+STU musia dodať Zmluvu o poskytnutí príspevku klubu....do 

budúceho predsedníctva 

4. Zmluva so športovcami (to sa dá ošetriť v štatúte reprezentanta), kt. SVZ financuje, aby sa 

následne vedelo zadefinovať, čo od športovcov chceme. Zmluvu doriešia P.Schickhofer, 

A.Vičan, Verdonič. Tento štatút reprezentanta do budúceho PSVZ, spolu s plánom prípravy 

(vo finančnom vyjadrení), na najbližšom PSVZ sa musí schváť a do konca roka musí byť 

podpísanie. – Zabezpečí podpísanie Verdonič 

5. Treba vedieť koľko reprezentantov a do kedy ich chceme platiť. 

Schôdza prebiehala podľa dohodnutého programu 

 

1. Mesiac v skratke – stručne z predošlého P SVZ 

Trénerská rada: stretnutie trénerov a reprezentanta. Nahlásili 3 športovcov do antidopingovej 

agentúry, Babač, Zelinka, Režnák, podľa smernice. Testy – Slovenský pohár – hodnotiť sa budú len 

starší žiaci.  

Slovenský pohár v halovom veslovaní – je mesiac na to, aby sa zadefinoval spôsob/kľúč 

vyhodnotenia. 

http://veslovanie.sk/
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Reprezentanti a účasť na svetovom pohári – pôjde čisto kolektívna reprezentácia, samostatné 

výjazdy nepôjdu. Odsúhlasenie finančného zabezpečenia, celková suma na prípravu 11 210 € + plat 

a doplnky výživy. 

Sústredenie bežky január – 2000€ + doprava(rieši M.Verdonič) 

Sevilla – 4000€ - 2-skif na 3 týždne 

Skradin 

Smernica o reprezentačných výjazdoch – M.Verdonič dodatočne dokončí. Výjazdy budú zabezpečené 

zo zväzu s prihliadnutím na dodržanie budgetu a rozumného míňania financií. Všetky repre výjazdy 

budú podliehať  schválené kontrolórom. 

Vo február 2020 – trénerský seminár, kde tréner absolvuje špeciálnu časť kurzu. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

2. Novela zákona – na základe novej legislatívy treba zabezpečiť nasledovné: 

 

a. Bezúhonnosť – pre trénerov pracujúcich s mládežou 

tréneri, ktorých platíme, preplácame a sú zadefinovaní ako tréner, musia byť v Informačnom 

systéme športu. Inak nemôžu byť zadefinovaní ako tréneri. 

 M.Škulec – zabezpečí tlač trénerských preukazov, nakoľko má danú predlohu. Zároveň definuje 

trénerov a trénerské triedy. 

b. GDPR – dokumenty zverejnené na webe 

B.Lefflerová – preloženie na január 2020, kde dokončia sa podklady. 

 

c. Zmluva s odborným športovým pracovníkom – každý externý tréner k.t si mesačne 

faktúruje za služby, musí mať s daným klubom Zmluvu, na základe kt. je oprávnený 

vystavovať faktúry. K faktúram sa prikladá aj rozpis služieb 

Informácia odovzdaná, kluby sa adekvátne zariadia. 

 

d. Antidopingové školenie (existuje aj možnosť e-vzdelania) 

S.Vičanová pripraví materiál, následne bude zverejnené na webe a bude to podliehať so štatútom 

reprezentanta. 

Reprezentanti podpíšu že boli oboznámený , prečítali a porozumeli antidopingu. V Zmluve „štatút 

reprezentanta“ v článku č. II bod k) doplní informácia o dodržiavaní antidopingových pravidiel. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 

3. Platobná karta k účtu SVZ 

 

S.Vičanová pošle informácie J.Žiškovi, kde treba zájsť, aby vybavil platobnú kartu k účtu.  

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 

 

4. Za všetky kluby – finančný plán využitia prostriedkov určených na talentovanú mládež, pre 

rok 2020 

 

Finančný plán musí byť schválený valným zhromaždením. Treba mať vypracovaný približný, ako sa 

plánuje použiť využitie financií na mládež. 
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Informovala o nutnosti rozdelenia finančného plánu na mládež. Pri VZ bude príprava spravená. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 

5. SVZ – ekonomika 

Presun na základe návrhu J.Kotekovej. Výdavky SVZ z PUŠ môžu byť do 28.2. Interná dohoda na SVZ 

je deadline do 20.12.19, zúčtovanie do 31.12.19 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 

6. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu na r. 2020 

 

M.Škulec, návrh na vypracovanie projektu pre zakúpenie výcvikových lodí v počte 8 a trenažér 

v pošte 4 ks spolu s prívesom na lode.Ako zadanie oslovíme T. Pospíšila, odkomunikuje S. Vičanová. 

Projekt kt. by sme ako SVZ mohli požiadať, je účel č. 5 – Podpora pohybových aktivít 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 

Prenesené body z minulého predsedníctva 

6.  Výzva Erasmus+Call 2020 – Európska komisia uverejnila výzvu s doteraz najväčším 

rozpočtom na šport – spolu 57,6 mil EUR. 

Ako zadanie oslovíme T. Pospíšila, odkomunikuje S. Vičanová. J.Žiška – popýta sa známej na 

možnosti. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 

7.  Nová web stránka – preklopenie na doménu veslovanie.sk   

Prenáša sa do ďalšieho, v riešení J.Žiška spolu s V.Vanekom 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 

8. Pripomenúť klubom: SVK+STU musia dodať Zmluvu o poskytnutí príspevku klubu....do 

budúceho predsedníctva 

P.Schickhofer odovzdal zmluvu, J.Žiška podpísal a odovzdá sa účtovníčke. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 

9. Zmluva so športovcami (to sa dá ošetriť v štatúte reprezentanta), kt. SVZ financuje, aby sa 

následne vedelo zadefinovať, čo od športovcov chceme. Zmluvu doriešia P.Schickhofer, 

A.Vičan, Verdonič. Tento štatút reprezentanta do budúceho PSVZ, spolu s plánom prípravy 

(vo finančnom vyjadrení), na najbližšom PSVZ sa musí schváť a do konca roka musí byť 

podpísanie. – Zabezpečí podpísanie Verdonič 

Spomínané vyššie – ako v štatúte reprezentanta 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 

10. Treba vedieť koľko reprezentantov a do kedy ich chceme platiť. 

V minulej zápisnici – traja ľudia budú platení do kvalifikácie, Režnák, Zelinka, Babač. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

http://veslovanie.sk/
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Najbližšie predsedníctvo sa plánuje na mesiac január 2020 . Bližší termín a miesto upresníme. 

V Piešťanoch, 20.12.2019 

Zapísala:  Stanislava Vičanová 

  generálna sekretárka 

 

Príloha: prezenčná listina 
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