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Zápisnica zo zasadania Predsedníctva SVZ zo dňa 23.10.2019, priestory VK Sĺňava Piešťany, o 18:00 

hod 

Zúčastení: Na schôdzi bolo prítomné predsedníctvo v počte 7 členov (Žiška, Schickhofer, Vičan, 

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

Vičanová - generálna sekretárka, Martin Neštrák – náhradný kontrolór 

Program: 

1. Mesiac v skratke – stručne z predošlého P SVZ konaného dňa 17/9/2019 
2. Účtovná správa   
3. Poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry 

zo Slovenského Olympijského  a športového výboru 
4. Výstup z TR konanej dňa 17/10/2019 
5. Vyhodnotenie pretekárov do 23 rokov za obdobie 1.10.2018 - 30.9.2019  
6. Podpora veslárskych podujatí v SR na rok 2020 
7. Prideľovanie prostriedkov pre TŠ (CTM) a U23 – Zodpovednosť? 
8. Návrh financovania reprezentantov SR 
9. Termín veslárskych regát, akcii na 2019 až 2020 (klubové, zväzové) 
10. Predstavenie náhradného kontrolóra SVZ 
11. Kontrolór – stanovy a ich zmeny, doplnky, odsúhlasenie zmeny adresy sídla zväzu 
12. Nová web stránka – preklopenie na doménu veslovanie.sk 
13. Nastavenie pravidiel - bezpečnostný manažér a hlavný usporiadateľ, pri organizovaní súťaží 
14. Nastavenie pravidiel o elektronickej možnosti hlasovania 
15. Predstavenie a odsúhlasenie používania softvéru evidencie (mesačný poplatok 40€) 

Schôdza prebiehala podľa dohodnutého programu. 

1. Mesiac v skratke – Stručne z predošlého P SVZ konaného dňa 17/9/2019 
Zmluvy rozhodcovia – B. Lefflerová požaduje čas na dokončenie do konca októbra 2019, 
chýbajú iba bratislavský 
Brno akademické – nebola účasť 

Divoká karta/Tripartity  – do 14.10 podľa oficiálneho postupu mal národný olympijský výbor 

zaslať výzvu jendotlivý klubom. SVZ táto výzva zaslaná nebola, na základe toho S.Vičanová + 

J.Žiška riešia ďaľší postup. Na základa odporúčania R.Bučeka (SOŠV) v našom prípade by 

aktivita mala prísť od nás. Riešia S.Vičanová a J. Žiška  

Kúpa lode – v riešení M. Verdoniča, má už ponuky. Cena za 2x LV Filippi je 19 033,30 € s 

DPH. Keďže je suma vyššia, treba doriešiť financovanie formou  “žiadosť navýšenia kapitálu o 

presnú sumu” (návrh od B.Lefflerovej a  J.Koteková danú sumu navýši).  

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 

2. Účtovná správa – bod sa spojil s bodom 7 “Prideľovanie prostriedkov pre (TŠ) CTM a U23 – 

Zodpovednosť “ 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 
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3. Poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej 
infraštruktúry zo Slovenského Olympijský  a športového výboru S.Vičanová zhrnutie o 
pridelení na základe rozhodnutia SOŠV – dňa 3.10.2019 nám prišlo schválenie na dotáciu 12 
000€ na základe zasielanej žiadosti o poskytnutie príspevku. Na základe kladnej odpovede 
SVZ vyplnil čestné prehlásenie, na základe kt. SOŠV pripraví Zmluvu, kt. by spolu s financiami 
mala byť spracovaná do 31.12.2019. Na dokončenie a realizáciu projektu budeme mať 2 
roky, t.z. do 31.12.2021. Spôsob prijatia finančných prostriedkov – buď vo forme refundácie 
na bežný účet, alebo jednorazovo na účet určený pre príspevky zo štátneho rozpočtu. Pôjde 
o kapitálové výdavky, pri realizácii projektu sme povinný dodržať zákon o verejnom 
obstarávaní (kvôli 12tis€ nemusí byť verejné obstarávanie, budeme potrebovať ponuky). J. 
Žiška: o vybudovaní sa spojíme s kajakármi. JŽ do dorieši na budúcom jednaní s kajakármi.  
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

4. Výstup z TR konanej dňa 17/10/2019 P.Schiskofer -  riešili hodnotenie, prijali smernice, 
pokus o olympijskú kvalifikáciu. 2-skif neboli spokojní, zhodli sa že vyskúšajú dodatkovú 
olympijskú kvalifikáciu. M. Verdonič -návrh ako reprezentačný tréne, je 100% k dispozícii pre 
reprezentačný 2-skif. Plat -2/3 pôjdu zo zväzu a 1/3 z klubu. Návrh plat pre M. Verdoniča 
z prostriedkov TOP tímu, ako tréner A. Štifela. Dohoda z trénerskej rady: podporia troch 
pretekárov až do Majstrovstiev sveta. L. Babač sa stretne (2.11.2019)  s 2-skifom, natočia 
tréningy, zhodnotia záznamy a na základe toho sa vyhodnotia posádky. Presne sa zadefinuje 
spôsob spolupráce so športovcami, ako budú pracovať a športovať, na základe podpisu 
zmluvy. Všetci, kt budú v TOP tíme, budú mať zmluvu podpísanú 
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 
 

5. Vyhodnotenie pretekárov do 23 rokov za obdobie 1.10.2018 - 30.9.2019  M Škulec: do 
tabuľky spísal vyhodnotenie. Veslári sú zaregistrovaní v štátnom systéme. Zoznam 
pretekárov by mal byť zverejnený. Zverejníme na stránku, kde dáme číslo registrácie 
a iniciály športovca 
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 
6. Podpora veslárskych podujatí v SR na rok 2020 M. Škulec - návrh, keď jednotlivé kluby pri 

organizovaní regaty by  sčasti boli financované  zo SVZ, na základe kľúču. Do budúceho 
predsedníctva jednotlivé kluby prídu so svojimi návrhmi/spôsobom financovania. 
Piešťanské trenažérové preteky (z hľadiska smerníc využité na testovanie, organizátor VK 

spolu s podporou SVZ).  

Ostatné zväzové MSR + kontrolné organizuje SVZ v spolupráci s klubmi. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

7. Prideľovanie prostriedkov pre TŠ (CTM) a U23 – Zodpovednosť? Po každých pretekoch  
dostane S.Vičanová výsledkovú listinu – pre vytvorenie zoznamu aktívnych športovcov do 23 
rokov (potrebné PUŠ registre). 
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

8. Návrh financovania reprezentantov SR J. Žiška: Momentálne financujeme 3 športovcov, kt. 
predĺžime financovanie do kvalifikácie na OH 2020 v prípade podpísania zmluvy. Platy pre 
Zelinku a Režnáka budú z prostriedkov TOP tímu od októbra 2019. J.Koteková dorieši výplatu 
z januára 2019 pre M.Režnáka. 
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Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 
 

9. Termín veslárskych regát, akcii na 2019 až 2020 (klubové, zväzové) 
Kalendár pretekov – návrh, plus 

Krátke kontrolky – 25.4.2020, Zemník  (bude to nominácia pre Olympijské nádeje a Juniorov) 

Dištančné – termín sa upresní do konca januára 2020 

Šintavská regata – 12.09.2020 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

 
10. Predstavenie náhradného kontrolóra SVZ. Nový kontrolór, pán Martin Neštrák, v prípade 

výpadku kontrolórky, preberá všetky  výhody a povinnosti 
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

11. Kontrolór – stanovy a ich zmeny, doplnky, odsúhlasenie zmeny adresy sídla zväzu Zmena 
stanov – musí schváliť Zhromaždenie. Do konca roka zostávame na starej adrese. Dohodnuté 
elektronické hlasovanie v stanovách nebude, na úrovni predsedníctva a trénerskej rady si 
vieme odsúhlasiť náležitosti mailom, ostatné nie. 
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

12. Nová web stránka – preklopenie na doménu veslovanie.sk J.Žiška musí podpísať zmluvu 
o prevzatí domény s V. Vanek (spol. Riešenia). Zápis – treba myslieť na odmenu za napĺňanie 
webu. Na predchádzajúcej stránke P.Legény pracoval, a spýtal sa, či by mohol nejakú 
odmenu dostať – JŽ zistí o akú sumu pôjde a na budúcom predsedníctve budeme o tom 
hovoriť. 
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

13. Nastavenie pravidiel - bezpečnostný manažér a hlavný usporiadateľ, pri organizovaní 
súťaží J.Koteková nebola prítomná. M Škulec-každý usporiadateľ musí mať školeného 
pracovníka, ktorý má oprávnenie.T.z. – musíme niekoho pozvať kto náš vyškolí; buď 
zabezpečíme školenie, alebo zavoláme školeného pracovníka. Do zápisu: do najbližšieho 
predsedníctva sa rozhodneme akým spôsobom sa rozhodneme, získame viac informácii.  
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

14. Nastavenie pravidiel o elektronickej možnosti hlasovania prebrali sme v bode 11. 
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

15. Predstavenie a odsúhlasenie používania softvéru evidencie (mesačný poplatok 40€) 
vzhľadom k tomu že J.Koteková bola neprítomná, prenášame do budúceho predsedníctva. 
Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (7 za, 0 zdržalo, 0 proti) 

Rôzne: 

 Finančné prostriedky aktívnych športovcov do 23 r môže každý klub vyčerpať 

 Z oblasti TŠ (CTM) – každý klub kt. má TŠ (CTM) môže minúť 6tis€ 

 SVK+STU musia dodať Zmluvu o poskytnutí príspevku klubu....do budúceho predsedníctva 



 

 

Slovenský veslársky zväz 
Junácka 6 
832 80 Bratislava 
 
www.veslovanie.sk                                 IČO: 688304 
rowingslovakia@gmail.com                  DIČ: 2020898924 

 M Škulec – pošle email J Kotekovej ohľadne spôsobu/systému nahrávania položiek do 

účtovníctva pre lepšiu identifikáciu toku peňazí jednotlivých klubov. 

 Návšteva Žilina – expanzia dočasne pozastavená, vzhľadom k podpore a pomoci 

existujúceho klubu VK  Šintava, kde je postrádaný tréner mládeže. Dňa 26.10.19 majú 

členskú schôdzu. 

 Veslársky Seminár – do stredy (30.11.2019) treba poslať na SVZ informáciu, koľko ľudí by 

z jednotlivých klubov prišlo. Navrhované, aby tam každý jeden prišiel. 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Najbližšie predsedníctvo sa plánuje na mesiac november  2019 v Bratislave. Bližší termín upresníme. 

V Piešťanoch, 26.10.2019 

Zapísala:  Stanislava Vičanová 

  generálna sekretárka 

 

Príloha: prezenčná listina 

 




