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Slovak Rowing Federation 
 
Junácka 6, 832 80  Bratislava 
 
 

www.veslovanie.sk     rowingslovakia@gmail.com   IBAN SK97 0200 0000 0017 8584 7256        IČO: 688304   DIČ: 2020898924 

Zápisnica zo zasadania Predsedníctva SVZ zo dňa 28.01.2020, 18:00 hod, pivovar Žiwel, Rekreačná 3, 
Piešťany 

 

Zúčastení: Na schôdzi bolo prítomné predsedníctvo v počte 5 členov (Žiška, Schickhofer, Vičan, 

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

sekretárka, hosť p. Luboš Jakubec, športový delegát, SZĽH 

Program: 

 Mesiac v skratke – stručne z predošlého P SVZ 

 Plán finančných prostriedkov pre talentovanú mládež 

 Nová adresa zväzu 

 Návrh na dátum valného zhromaždenia. Termín zvolania je 30 dní pred termínom konania 

(cca 05.02.2020). Zároveň zmena Stanov (adresa, náhradný kontrolór, GDPR) 

 Finančný rozpočet na rok 2020 

Plán finančných prostriedkov pre talentovanú mládež 

 Voľba nového predsedu komisie rozhodcov, nakoľko p. Michal Lipovský sa vzdáva tejto 
funkcie 

 Vyplatenie rozhodcom za rozhodovanie, nakoľko nemali vyplatené za rozhodovanie + 

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

 Princíp vzorca na výpočet príspevku uznanému športu 

 Motorák SVZ, ako ďalej 

 Top tím, výška dotácie, resp. predpokladaný rozpočet, z čoho sme vychádzali. Delegovať 

zodpovedného človeka za rozpočet. 

 Odsúhlasenie odmeny za celoživotnú prácu v oblasti veslovania pre p. M. Lipovského 

 GDPR 

 Podané žiadosti na výzvy – a.) MŠVVaŠ dotácia oblasť športu 2020; b.) z BSK na podporu 

športu na rok 2020 

Prenesené body z minulého predsedníctva 

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

prenášame podľa príjmu dotácií. 

2. Pravidlá ohľadne bezpečnostného manažéra, prenesené z P SVZ 18.11.19 

 
 

Schôdza prebiehala podľa dohodnutého programu 

1. Mesiac v skratke – stručne z predošlého P SVZ 

S.Vičanová – ANTIDOPING, materiály spracované, v priebehu mesiaca február upload na 

stránke zväzu. Existuje možnosť e-learning v oblasti vzdelávania, pomocou  TRIAGONAL. Kde 

po absolvovaní on-line kurzu účastníci dostanú certifikát/diplom.  Antidopingové vzdelávanie 

sa týka najmä M.Verdonič, P.Zelinka, M.Režník, L.Babač. Mailom dostanú tréneri popis, ako s 

možnosťou registrácie a e-learning pomocou TRIAGONAL 

a) Platobná karta: odovzdanie bankovej karty na P SVZ, dňa 28.01.2020, Predseda J.Žiška 

odovzdal Stanislave Vičanovej. Stanovený limit na on-line platby bude  na základe 

smernice(kde bude definované používanie a schvaľovanie platieb pomocou karty), ktorú 

vypracujú J.Koteková a B.Lefflerová. 

b) Doména veslovanie.sk a svz.sk je vo vlastníctve SVZ.  
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c) Vzdelávanie: 1.) – pre školenie trénerov, 2.) - jarný veslársky seminár. P.Schickhofer – určil 

termín Seminár pre trénerov 07.03.2020,miesto sa dodatočne určí 

d) M. Lackovič – schválenie preplatenie registračného 20€, plus vyrobenie dresu, reprezentuje 

SVZ na MS v trenažérovom veslovaní v Paríži ako hendikepovaný pretekár. 

e) Na poslednom P SVZ sa dohodlo, že do 31.12.2019 sa vyúčtujú všetky výdavky, aby sa mohol 

spraviť finančný plán pre rok 2020. Avšak tu bude pokarhanie pre  M.Verdoniča, ktorý poslal 

24.01.2020 doúčtovanie za rok 2019 za „mládež“(2163€), ktoré narušilo tvorbu finančného 

plánu pre 2020. 

f) 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) 

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

 

2. Plán finančných prostriedkov pre talentovanú mládež 

Pridružujeme k bodu 5, viď poniže 

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

 

3. Nová adresa zväzu 

B.Lefflerová-kontrolór  navrhuje VZ, kde sa zmenia stanovy kvôli: 

 Zmena adresy – treba zistiť kto má povolenie na preberanie pošty, poprípade vybaviť 

schránku na novej adrese FTVŠ 

 Voľba člena VK Šintava 

 Stanovíme v Stanovách, že VZ budeme mať minimálne raz do roka. 

 Návrh dátumu Zhromaždenia: 04.03.2020 v lodenici SVK, Viedenská cesta 24, 

Bratislava 

 Pozvánka sa zašle spolu s programom Zhromaždenia 

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

 

4. Návrh na dátum Zhromaždenia. Termín zvolania je 30 dní pred termínom konania (cca 

05.02.2020). Zároveň zmena Stanov (adresa, náhradný kontrolór, GDPR…) 

Poznámky: prebrali sme v bode 3, viď vyššie. 

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

 

5. Finančný rozpočet na rok 2020 

Plán finančných prostriedkov pre talentovanú mládež 

Poznámky:  

 požiadať o presunutie sumy peňazí 8000€ z kapitálových transferov do bežných, 

vzhľadom k hospodárnejšiemu využitiu dotácie. O túto službu sa požiada p. J. 

Koteková-účtovníčka 

 Tabuľka schválených dotácií: 

PUŠ pre veslovanie sa podľa § 68 Zákona o športe poskytuje v sume 150 928 eur 

V členení: 

a) Bežné transfery v sume 130 928 eur 

b) Kapitálové transfery v sume 20 000 eur. 
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Rozdelenie príspevku na základe tabuľky: 
a) najmenej 15 % výšky Príspevku na Účel športu 

mládeže 
22 639 eur 

b) najmenej 20% výšky Príspevku na Účel rozvoja 

talentovaných športovcov 
30 186 eur 

c) najmenej 25% výšky Príspevku na Účel 

športovej reprezentácie 
37 732 eur 

d) najviac 15% výšky Príspevku  na Účel výdavkov 

na správu a prevádzku 
22 639 eur 

e) kapitálové výdavky 20 000 eur 

Financie z bodu b) sa prerozdelí do 4 klubov po 4 000 eur. 

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

 

6. Voľba nového predsedu komisie rozhodcov, nakoľko p. Michal Lipovský sa vzdáva tejto 

funkcie. 

Na prvom kontrolnom preteku komisia rozhodcov si zvolí svojho predsedu. 

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

 

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

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

Viď vyššie bod  1.  Mesiac v skratke, ods. b) 

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

 

8. Princíp vzorca na výpočet príspevku uznanému športu 

A.Vičan vysvetlil na princípe vzorca, dôležitosť propagovania veslovania, aby sa dostalo do 

povedomia mládeže. Veľmi dobrý zámer vypracované M.Škulec, osloviť postupne školy s 

trenažérovými regatami, súťaže medzi sebou, kde víťazná škola vyhrá trenažér. Zámer – 

motivácia pre deti, aby sa tak prilákali do klubov a stali sa riadnymi členmi, a tak sa rozšíri 

členská základňa. Ďalej aktívnejšia propagácia – on-line marketing na sociálnych sieťach 

spolu s oslovovaním médií, formou zasielania krátke spravodajstvo článkov. S.Vičanová si 

zoberie na starosť on-line marketing. Jednotliví tréneri sú zodpovední za to, že z akejkoľvek 

akcie (sústredenie, tréning a pod…) zašlú na zväzový email fotografie, spolu s krátkym 

popisom.  

Vzorec zohľadňuje populárnosť športu a veľkosť členskej základne. 

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

 

9. Motorák SVZ, ako ďalej 

Vzhľadom na požiadanie o presun dotácie z kapitálových na bežné transfery (viď bod 5. 

Finančný rozpočet) sa zhodlo, že motorák sa pripraví  na STK so všetkými servisnými zásahmi 

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

 

10. Top tím, výška dotácie, resp. predpokladaný rozpočet, z čoho sme vychádzali. Delegovať 

zodpovedného človeka za rozpočet. 

Poznámky:  momentálne nemáme informácie, ktoré budú dodané v cca február 2020. J.Žiška 

zistí kedy je predpoklad príjmu financií. Ostatné sa preberie na februárovom P SVZ. 

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti) 
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11. Odsúhlasenie odmeny za celoživotnú prácu v oblasti veslovania pre p. M. Lipovského 

S.Vičanová skontroluje na stránke Ministerstva výzvu na odmenu za celoživotnú prácu 

J.Žiška- zistí možnosti či olympijský výbor vie dotovať financie na odmeny. 

V priebehu roka spravíme slávnostné odovzdanie odmeny, na niektorom z plánovaných 

podujatí. 

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

12. GDPR 

B.Lefflerová má spracované dokumenty, ktoré prepošle a uploadneme na web. Zároveň 

bude aj v nových stanovách klauzula o GDPR. Možnosť využitia spracovaného GDPR pre 

jednotlivé kluby. 

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

 

13. Podané žiadosti na výzvy – a.) MŠVVaŠ dotácia oblasť športu 2020; b.) z BSK na podporu 

športu na rok 2020 

1) MŠVVaŠ dotácia oblasť športu 2020 – spolupráca S.Vičanová + T. Pospíšil. V rámci 

žiadosti vypracované 3 projekty: 

a. Pohár škôl v halových trenažéroch vo veslovaní – projekt spomenutý v bode 8. 

Za účelom rozšíriť členskú základňu a tak spopularizovať náš šport. 

b. Podpora Majstrovstvá SR, jarný seminár pre trénerov a podpora veslárskych 

pretekov. Podpora je zahrnutá na preteky “Pohár SNP Piešťany”, Trenažérová 

regata PN”, preteky 8-veslíc “Devín-Bratislava”, preteky “Zlaté piesky” a preteky 

“Regata Šintava”.  

c. Veslárske sústredenie – kempy pre deti a mládež – zámer prilákanie nových 

členov 

2) BSK na podporu športu na rok 2020 – S.Vičanová vypracolava projekt s názvom 

“Veslovanie pre každého” kde pôjde o nákup lode Liteboat, určenej na rekreačné 

veslovanie so zámerom zatraktívniť tento šport pre širokú verejnosť ako spôsob 

kondičného tréningu v prírode.  

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

 

Prenesené body z minulého predsedníctva 

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

prenášame podľa príjmu dotácií. Prenáša sa na február 2020 pri získaní financií 

4. Pravidlá ohľadne bezpečnostného manažéra, prenesené z P SVZ 18.11.19 – p. Jakubec. Na 

základe prijatého zákona 1/2014 – o organizovaní športových podujatí.  

Každý NZ má mať delegáta zväzu – dohliada na vytvorenie podmienok v súlade so zákonom  

SVZ -má svojho bezpečnostného manažéra . Treba zabezpečiť delegáta, ktorý má certifikát 

Pri organizovaní pretekov musia byť tri osoby: hlavný usporiadateľ, delegát (kontroluje 

usporiadateľa a bezpečnosť) a bezpečnostného manažéra  

SVZ – musí mať vypracovanú organizačnú smernicu pretekov ohľadne bezpečnosti 

organizovania pretekov. V prípade externého konzultanta voláme p. Jakubca.  

Uznesenie: závery odsúhlasené jednohlasne (5 za, 0 zdržalo, 0 proti) 
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Najbližšie predsedníctvo sa plánuje na mesiac február 2020, v Bratislave. Bližší termín a miesto 

upresníme. 

V Piešťanoch, 29.01.2020 

Zapísala:  Stanislava Vičanová 

  generálna sekretárka 

 

Príloha: prezenčná listina 

 

 
 

 

 

 

 

 


