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Plánované zasadnutie Predsedníctva SVZ na deň 27.02.2020, Bratislava, kancelária FTVŠ 

 
Zúčastení: Na schôdzi bolo prítomné predsedníctvo v počte 5 členov (Žiška, Schickhofer, Vičan, 
Škulec, Čambal), Šipeky - hosť, Beáta Lefflerová – kontrolórka, Stanislava Vičanová - generálna 
sekretárka 
 
Program: 

1. Mesiac v skratke – stručne z predošlého P SVZ 

2. Odsúhlasenie “Vyúčtovanie za rok 2019” 

3. Oh nádeje – Brno 

4. TOP tím – Zmluvy 

5. Dlhé a krátke kontrolky a dohodnutie  vyhodnotenie slov pohára na trenazeroch 

6. Rozhodcovia preukazy a pravidlá 

7. Spoločne sústredenie dorastu a juniorov. 

8. Poistenie zodpovednosti za škodu na základe dotácie na športovú infaštruktúru. 

9. Budapešť – FISA kongres 

10. Spolupráca si SOŠV –„Športuj Slovensko a Olympijsky park“ 

11. Povinnosť  športovej organizácie, ktorej je profesionálny športovec (PŠ) príslušný,  na zápis 

PŠ  prostredníctvom backoffice-u do Registra fyzických osôb v športe   

12. Stanovenie termín P SVZ marec 2020 + Valné zhromaždenie 

 

Prenesené body z minulého predsedníctva 

1.  L.Babač, prenesené z P SVZ 18.11.19 – doriešenie nevyplatených miezd 1,2/2019.  

2. Vyplatenie rozhodcom za rozhodovanie, nakoľko nemali vyplatené za rozhodovanie + 

cestovné za DK, KK, M-SR 2019 a niektorí ani za RM 2018 a 2019. 

Predbežné ostávajúce nedoplatky za rok 2019: ME trenažér Praha – 170€, Rozšírenie 

vodičských preukazov 5 osôb – 900€, odmena P. Legény za správu webu – 700€, cestovné 

náklady – 300€, odmeny rozhodcovia – 735€ (ak sa do rozpočtu nezmestia, pôjdu do nového 

roku. Vyplatia sa rozhodcovia do konca februára na základe zoznamu od B. Lefflerovej, kde 

sa ráta odmena rozhodca/pretek 35€-cestovné + rozhodovania) 

Návrh programu na valné zhriomaždenie – na doplnenie 

1. Odvolanie p. M. Lipovského 

2. na základe návrhu klubu a zároveň aj ustanovenia zákona o športe zvoliť P. Šipekyho (na 

základe zákona o športe §19, ods 1) písm. d) ako štatutár členom najvyššieho orgánu) za 

člena orgánov SVZ 

 

Schôdza prebiehala podľa dohodnutého programu 
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1. Mesiac v skratke – stručne z predošlého P SVZ 

S. Vičanvová oboznámila, základné informácie  Antidoping+GDPR sú na webovej stránke, ich 

aktualizácia sa postupne púridá. Na webe je umiestnený aj odkaz na link, kde je možné e-vzdelávanie 

v oblasti antidopingu. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

2. Odsúhlasenie “Vyúčtovanie za rok 2019” 

Vyúčtovanie vypracovala J. Koteková, bolo odsúhlasené. S.Vičanová dané vyúčtovanie odošle 

elektronicky, J. Žiška vyúčtovanie doručí na MŠVVaŠ.   

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

3. OH nádeje – Brno 

P.Schickhofer – rozhodnutie o účasti padne na kontrolkách do 22.03.2020. Deadline na ubytovanie je 

do 31.03 2020, maximálny orientačný počet 9 pretekárov.  S.Vičanová bude kontaktovať trénerov 

ohľadne konečného počtu pre zarezervovanie ubytovania. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

4. TOP tím – Zmluvy 

S.Vičanová bude v piatok 28.02.2020 kontaktovať  L.Janíčková, Ministerstvo ohľadne dodatočnej 

žiadosti na doplnenie športovcov do TOP tímu. J. Žiška hovoril 27.02.2020 s Jozefo Gonzi a Dušanom 

Ťažkým ohľadne situácie, bolo odporučené podať žiadosť na dodatočné zaradenie športovcov do 

TOP tímu. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

5. Dlhé a krátke kontrolky a dohodnutie  vyhodnotenie slov pohára na trenazeroch 

P.Schickhofer - zistí či termín na 4.4.2020 alebo 25.4.2020 je voľný, J.Žiška- rozhodne termín a miesto 

konania. Zvažuje sa Zemník a Otrokovice(na prvý termín 4.4.2020). Výstup z krátkych kontroliek 

bude kritérium na účasť na pretekoch. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

6. Rozhodcovia preukazy a pravidlá. 

B.Lefflerová pošle zoznam M.Škulecovi (do 7.3.20), ktorý vytvorí preukazy. Na webovej stránke treba 

mať zverejnený zoznam rozhodcov. M.Škulec  do 7.3.2020 skontroluje súťažný poriadok kt 

S.Vičanová prepísala,aby sa dal na webovú stránku 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

7. Spoločne sústredenie dorastu a juniorov. 

Termín budepred pohárom SNP, nominovaných na OH nádeje, juniori sa budú riešiť po krátkych 

kontrolkách. 

Tréneri pošlú S.Vičanovej zoznam, na aké súťaže sa pôjde, kvôli rezervácii ubytovania a termínu 

registrácií. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

8. Poistenie zodpovednosti za škodu na základe dotácie na športovú infaštruktúru. 

S. Vičanová oslovila sprostredkovateľov poistenia, momentálne čaká na vypracované cenové ponuky, 

ktoré odprezentuje na P SVZ v marci 2020. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  
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9. Budapešť – FISA kongres 

S.Vičanová – krátky výstup z kongresu :  Svetová veslárska federácia, Rada FISA, usporiadala 

trojdňové výročné zasadnutie od 31. januára do 2. februára 2020 v maďarskom Budapešti. 

Kľúčovými výstupmi zo stretnutí boli: 

• Strategický plán agentúry FISA –záujem podporiť a rozvinúť pobrežné veslovanie, halové 

veslovanie, veslovanie veteránov a rekreačné veslovanie. Zvýšiť a vybudovať projetky ako „veslársky 

kemp“ pre krajiny ktoré sú v development programe.   

• Pokiaľ ide o Olympijské hry v Paríži 2024, nedávno bol vydaný  dotazník medzinárodným 

športovým federáciám, ktorého cieľom je pridať do olympijského programu v Paríži 2024 novú 

disciplínu. Rada opätovne potvrdila svoj úmysel navrhnúť na mimoriadny kongres FISA v októbri 

2020 olympijský program, ktorý zahŕňa tri triedy pobrežného veslovania.  

• 2022 Olympijské hry mládeže je potvrdené, že oficiálne preteky budú aj v disciplíne šprinty v 

pobrežnom veslovaní. Je schválená kvóta na 120 veslárov (60 mužov, 60 žien) a päť kategórií (skif 

muži, skif ženy, dvojskif muži a ženy, mixovaný dvojskif: CJM1x, CJW1x, CJM2x, CJW2x a CJMix2x). 

FISA v súčasnosti pripravuje návrh kvalifikačného systému pre podujatie a v roku 2022 bude 

navrhovať kvalifikačné príležitosti prostredníctvom svetových majstrovstiev sveta v veslovaní v roku 

2021 a série kontinentálnych regát pre pobrežné vesovanie. 

• Pobrežné veslovanie - Aby sa tímom pomohlo pripraviť sa na kvalifikáciu YOG Dakar 2022, 

FISA sa rozhodla pridať  2020 Svetový šprint v pobrežnom veslovaní, do kalendára udalostí  v roku 

2020, ktoré sa má konať v októbri 2020 v portugalskom meste Oeiras, päť disciplín pre juniorské 

preteky. Kompletné informácie budú nasledovať v bulletine udalostí, ktorý bude čoskoro zverejnený. 

 

10. Spolupráca si SOŠV –„Športuj Slovensko a Olympijsky park“ 

J.Žiška hvoril s P. Hamajom so SOŠV o možnostiach spolupráce. SOŠV by vedelo logisticky zabezpečiť 

stánok s trenažérmi, kde by zo strany SVZ mal byť odborník z veslovania (bývalý veslár, alebo 

študenti veslári), ktorý by potencionálnym záujemcom vysvetlil techniku veslovania. J. Žiška zistí 

presné termíny akcií poriadaných SOŠV, aby sme na P SVZ v marci 2020 rozhodli o účasti, v rámci 

propagovania veslovania na SK.  

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

11. Povinnosť  športovej organizácie, ktorej je profesionálny športovec (PŠ) príslušný,  na 

zápis PŠ  prostredníctvom backoffice-u do Registra fyzických osôb v športe   

SVZ ako športová organizácia nemá športovca, ktorý by bol definovaný ako PŠ. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

12. Stanovenie termín P SVZ marec 2020 + Valné zhromaždenie 

B.Lefflerová pošle mailom úpravu stanov na schválenie. Termín VZ je stanovený na 05.03.2020, 

kancelária FTVŠ v Bratislave (ako bolo dohodnuté na P SVZ v januári 2020), zároveň pošle program, 

ktorý bude zverejnený na webovej stránke.  

Predbežný termín P SVZ – Šintava va, streda 25.3. 2020 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

 Prenesené body z minulého predsedníctva 

1.  L.Babač, prenesené z P SVZ 18.11.19 – doriešenie nevyplatených miezd 1,2/2019.   

S.Vičanová pošle J.Kotekovej  report na úhradu nevyplatenej mzdy 

2. ME trenažér Praha – 170€ - vysporiadané 
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3. Rozšírenie vodičských preukazov 5 osôb – 900€ -   faktúra za rozšírenie vodičských 

preukazov pôjde na SVZ z finančných prostriedkov “mládež do 23r.” ako “preprava 

športového materiálu 

4. odmena P. Legény za správu webu – 700€ -  S.Vičanová pošle J.Kotekovej  report na 

úhradu  

5. cestovné náklady – 300€  - čaká na úhradu, odovzdané účtovníčke  

6. odmeny rozhodcovia – 735€ - B. Lefflerová aktualizuje zoznam , ktorý pošle J.Kotekovej 

na úhradu 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti)  

 

Návrh programu na valné zhromaždenie – na doplnenie 

1. Odvolanie p. M. Lipovského 

2. na základe návrhu klubu a zároveň aj ustanovenia zákona o športe zvoliť P. Šipekyho (na 

základe zákona o športe §19, ods 1) písm. d) ako štatutár členom najvyššieho orgánu) za 

člena orgánov SVZ 

3. zmena stanovy + GDPR 

4. rozpočet SVZ 

5. výška členského príspevku 

Iné: 

 6.5.2020 krst lode pre hendikepovaného 

 Seminar pre trénerov stanovený na sobota, 21.3.2020 Piešťany 

 

 

V Piešťanoch, 28.02.2020 

Zapísala:  Stanislava Vičanová 

  generálna sekretárka 

 

 

Príloha: prezenčná listina 
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