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Zápisnica zo zasadania Predsedníctva SVZ zo dňa 18.11.2019, kancelária SVZ, FTVŠ Bratislava, o 

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, Jarmila Koteková - účtovníčka  

Program: 

1. Mesiac v skratke – stručne z predošlého P SVZ 

2. Veslár roka 2019  

3. Veslársky Seminár – zhodnotenie 

4. Kontrolné testy - šéftréner zhodnotenie a výstup  

5. ME na trenažéroch Praha - voľné miesta (1x muž, 1x žena), určiť posádku 

6. Podpora podujatí SVZ  

7. Reprezentanti - vyrovnanie záväzkov za rok 2019 

8. L. Babač neboli – doriešenie mzdy za 1,2/2019 (neboli vyplatené) 

9. Doriešenie toho prívesu 

10. Vyúčtovanie šintavskej kosačky 

11. Doplnenie štatutára v evidencii občianskych združení 

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

rozpočtom na šport – spolu 57,6 mil EUR. 

Prenesené body z minulého predsedníctva 

13.  Podpora veslárskych podujatí v SR na rok 2020 Do budúceho predsedníctva jednotlivé kluby 

prídu so svojimi návrhmi/spôsobom financovania.  

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

15.  Nastavenie pravidiel - bezpečnostný manažér a hlavný usporiadateľ, pri organizovaní súťaží  

do najbližšieho predsedníctva sa rozhodneme akým spôsobom sa rozhodneme - buď 

zabezpečíme školenie, alebo zavoláme školeného pracovníka.  

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

budúceho predsedníctva 

17. Predstavenie a odsúhlasenie používania softvéru evidencie (mesačný poplatok 40€) 

Schôdza prebiehala podľa dohodnutého programu. 

1. Mesiac v skratke – stručne z predošlého P SVZ 

Poznámky: viď dole poznámky prislúchajúce k bodom „prenesené z predchádzajúceho PSVZ“ 

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

 

2. Veslár roka 2019  

Poznámky: posádka 2-skif muži ľahké váhy roka nominovaný , na PSVZ v 12/19 vyhodnotení 

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

 

 

http://veslovanie.sk/
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3. Veslársky Seminár – zhodnotenie 

Poznámky: výborné, prínosné, môže byť aj častejšie obdobná aktivita. V nasledujúcom seminári sa 

zamerať na techniku učenia ako správne veslovať (P.Schickhofer môže pripraviť), výživa a 

regenerácia. Návrh pripraviť prelom mesiacov február/marec 2020 (mimo prázdnin). Na webe bude 

zhrnutie.  

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

4. Kontrolne testy - Šéftréner zhodnotenie a výstup  

Poznámky: M. Verdonič dodá 4x testy za zimu.  

Dohoda – tabuľka v elektronickej podobe, na google drive rowingslovakia@gmail.com, kde sa budú 

aktualizovať údaje. 

P.Schickhofer- zhodnotil prvé jesenné testovanie. Následne zverejňovania budú do 5 dní od 

posledného testovania. 

Návrh – testovanie počas roka (4x v roku), pomenujeme a zavedieme do systému – Slovenský pohár 

na veslárskom trenažéri. 

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

 

5. ME na trenažéroch Praha - voľné miesta (1x muž, 1x žena), určiť posádku 

Poznámky: Treba sa spýtať p. Valenta(O. Kovačovič, R. Vančo alebo Grásel), či má nejakých adeptov. 

M. Verdonič zistí účasť za ženy(na zváženie V. Zruttová alebo A. Markulinová).  

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

 

6. Podpora podujatí SVZ  

Poznámky: prebraté v bode 13. 

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

 

7. Reprezentanti - vyrovnanie záväzkov za rok 2019. 

8. L.Babač neboli – doriešenie mzdy za 1,2/2019 (neboli vyplatené) – v januári 2020 sa stretneme, 

a doriešime a zároveň doplatíme peniaze. 

Poznámky: Treba vyriešiť DoPč – nesprávne vyhotovené dohody. J. Koteková vysvetlila, ako treba 

prerobiť všetky zmluvy. Momentálne nie sú prostriedky na doplatenie nedostatkov. Riešenie: treba 

mať pripravený vopred rozpočet. Zmluvy – Jarka dorieši zmluvy po porade s právnikom, na akú 

formu pracovnej zmluvy ich môžeme dať.  

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

 

9. Doriešenie prívesu člnu SVZ 

Poznámka – poslať (Miro) technický preukaz Jarke, aby zaradila do majetku. 

Zmluvy o vypožičaní majetku SVZ– Jarka pošle zmluvu, a jednotlivé kluby to obratom pošlú naspäť. 

Treba zaradiť trenažére (Šintava, Piešťany, STU) + veslá (SVK).  

Mládež, reprezentáciu a CTM  sa objednáva na SVZ, nerobiť cez klub. Všetky faktúry/doklady , pokiaľ 

sa bude dať, treba vystavovať na SVZ 

 

10. Vyúčtovanie šintavskej kosačky 

Poznámky: Jarka rieši. Suma za kosačku 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (6 za, 0 zdržalo, 0 proti) 
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11. Doplnenie štatutára v evidencii občianskych združení 

Poznámky: S. Vičanová vysvetlila všetkým, následne pošle emailom vzor a inštrukcie ako zmeniť 

štatutára. 

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

 

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

na šport – spolu 57,6 mil EUR. 

Poznámky: do budúceho PSVZ doriešiť. Návrh spýtať sa T. Pospíšila (J.Žiška), S.Vičanová + J. Koteková 

oslovia p. Gantnerovú s prosbou o pomoc.  

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

 

Prenesené body z minulého predsedníctva 

13. Podpora veslárskych podujatí v SR na rok 2020. Do budúceho predsedníctva jednotlivé kluby 

prídu so svojimi návrhmi/spôsobom financovania.  

Poznámky: návrh presné vyčlenenie na jednotlivé preteky. SNP PN – 600€. Trenažérová regata – 

600€. Devín BA 300€. Zlaté Piesky Reiskupov pohár – 400€, v prípade že oslobodia od poplatku – iba 

300€. Piešťanské štvorky – 100€. Šintava regata – 300€. Spolu 2300€. Financovanie – Talentovaní 

športovci (predtým CTM) 

J.Žiška návrh – klub podporený zväzom, žiadosť na mesto BA o odpustenie poplatkov na regatu Zlaté 

piesky (200€)za vodnú nádrž. Do budúceho sedenia dať dokopy P.Schickhofer + J.Žiška (vybaví na 

meste BA) 

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

 

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

Poznámky: pokračovanie riešenia s Vladom Vanekom na zákl. info od Juraja Starzla a P.Legényho. 

P.Legény si ohodnotil sumu 500€ za odvedené práca na webe. Financie môžu ísť z réžie, na základe 

„dobrovoľníckej činnosti“. Ak to vyjde, pôjde to ešte tento rok. A.Vičan je oficiálne sprístupnený na 

email rowingslovakia@gmail.com kvôli prístupu na google drive a úložisku pre web. 

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

 

15. Nastavenie pravidiel - bezpečnostný manažér a hlavný usporiadateľ, pri organizovaní súťaží  do 

najbližšieho predsedníctva sa rozhodneme akým spôsobom sa rozhodneme - buď zabezpečíme 

školenie, alebo zavoláme školeného pracovníka.  

Poznámky: na predsedníctve 01/20 si dohodneme, či prizveme bezpečnostného manažéra (na 

02/20)alebo si dáme zaškoliť pracovníka. B.Leflerová zistí cenu za školenie. Samotný bezpečnostný 

manažér príde skôr na trénersku radu. 

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

 

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

budúceho predsedníctva 

http://veslovanie.sk/
mailto:rowingslovakia@gmail.com
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Poznámky: PS + MV doručia Zmluvy Jarke Kotekovej do 24.11.2019 

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

 

17.Predstavenie a odsúhlasenie používania softvéru evidencie (mesačný poplatok 40€) 

Poznámky: softvér je spracovaný kvalitne, čo sa týka evidencie, prihlasovania a export výsledok. 

Jednotlivé kluby vidia prehľadne tok financií. Bezodplatná možnosť modifikovania požiadaviek na 

jednotlivé kluby (zväzy) . SVZ by to používalo od 01/20. A.Vičan + M. Škulec vycestujú za 

pracovníkom od softvéru, kde sa pokúsia nakonfigurovať softvér pre SVZ 

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

 

Iné: 

 M.Verdonič si pripraví do najbližšieho PSVZ, ako sa bude Lukáš podieľať na ďalšej športovej 

činnosti. 

  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 

 Treba vedieť koľko reprezentantov a do kedy ich chceme platiť. 

 29.11.19 František Reich bude mať posedenie k životnému jubilea (bol na 2x Olympiádach) – 

J. Žiška zabezpečuje pamätnú medailu od SVZ 

 Zväzové lode aj všetok materiál by sa mali jednotne označiť 

 FTVŠ – na dvere tabuľa s kontaktnými údajmi SVZ + vizitky J.Žiška (predseda SVZ)+S.Vičanová 

(generálna sekretárka). Návrh vizitiek vyhotoví A. Vičan 

 Dohodli sme sa, tréneri/ športovci/rozhodcovia si spravia osvedčenie/skúšky/trénersky kurz 

(ako odborná spôsobilá osoba), na základe kt. budú zapísaní do informačného systému 

športu. 

 P. Schickhofer – v areáli klubu sa nachádza príves na lode Techau, ktorý prišiel na SVZ vrámci 

delenia federálneho majetku. Je dlhšie nepoužívaný, bez PZP a TK. Klub má záujem o daný 

príves, kt. v TP vlastní SVZ. J. Žiška spolu s P. Schickhofer doriešia prepis.  

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

 

 

Najbližšie predsedníctvo sa plánuje na mesiac december (v dňoch 16 až 18) 2019 v Šintave. Bližší 

termín upresníme. 

V Piešťanoch, 28.11.2019 

Zapísala:  Stanislava Vičanová 

  generálna sekretárka 

 

Príloha: prezenčná listina 

 

 




