
Zápisnica 
z rokovania členskej schôdze 

občianskeho združenia Veslársky klub Sĺňava Piešťany, Piešťanského veslárskeho klubu 
a veslárskeho oddielu TJ Sĺňava Piešťany 
Dátum konania: 10.2.2022 od 19:00 hod. 

Miesto konania: Reštaurácia PIVOVAR, Rekreačná, Piešťany 
 
 
Program rokovania: 

1, Otvorenie schôdze  - schválenie programu 

2, príhovor Predsedu VK  -  

3, zhodnotenie sezóny VK - tréneri 

4, výhľady na rok 2022 

5, ekonomika VK za rok 2021 

6, schválenie rozpočtu VK, členského poplatku, poplatkov na rok 2022 

7, voľba orgánov VK 

8, rôzne 

 
 
 
Priebeh rokovania: 
Ad. 1. Otvorenie schôdze, schválenie programu 
Podľa Oznamu o konaní členskej schôdze Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany, sa dňa 10.2.2022 od 
19:00 hod. v mieste v Reštaurácii Pivovar, Rekreačná, 92101 Piešťany, uskutočnila členská schôdza 
občianskeho združenia Veslársky klub Sĺňava Piešťany, Piešťanského veslárskeho klubu a veslárskeho 
oddielu TJ Sĺňava Piešťany, ktorú otvoril Milan Rusnák, predseda výkonného výboru VK Sĺňava 
Piešťany, privítal prítomných, konštatoval uznášaniaschopnosť členskej schôdze, pretože na základe 
písomnej prezenčnej listiny sa jej zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov a zástupcov členov VK s 
právom hlasovať. 
Prítomných oboznámil s navrhovaným Programom rokovania členskej schôdze a dal 
hlasovať o jeho schválení. Milan Rusnák navrhol zapisovateľa Miroslava Škuleca. 
Prítomní schválili vyššie uvedený Program rokovania členskej schôdze a zapisovateľa Miroslava 
Škuleca. 
Uznesenie: 
Členská schôdza schvaľuje predložený Program rokovania členskej schôdze a zapisovateľa Miroslava 
Škuleca. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
 
 
Ad. 2. Príhovor predsedu Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany (ďalej „VK“) za Výkonný výbor 
VK, vysvetlenie situácie v klube, hlasovanie 
Predstúpil Milan Rusnák, predseda výkonného výboru Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany, a za 
výkonný výbor VK predniesol správu výkonného výboru VK, vysvetlil situáciu v klube, oboznámil o 
fungovaní VK, ako občianskeho združenia a zároveň aj fungovaní veslárskeho oddielu Telovýchovnej 



jednoty TJ Sĺňava Piešťany, resp. a tiež Piešťanského veslárskeho klubu. Zhodnotil činnosť veslárskeho 
oddielu, VK - veslárskeho klubu, PVK – Piešťanského veslárskeho klubu a oboznámil o zmenách, ktoré 
nastali vo fungovaní VK v roku 2021, t.j. nové rozdelenie trénerov, spoluprácu trénerov, vykonané 
investície do materiálneho vybavenia: lode – nové objednávky, veslá, trenažéry, vybavenie novej 
telocvične, rekonštrukcia WC, rekonštrukcia „dlhej búdy“ 3. etapa, rekonštrukcia rozhodcovskej veže. 
Oboznámil s hlavnými prínosmi sezóny 2021 a zhodnotil fungovania Veslárskeho klubu Sĺňava 
Piešťany z hľadiska materiálneho, personálneho a technického zabezpečenia. 
Miroslav Škulec informoval o nových nákupoch: 2x Wintech, ktorá sa uskutočnila z dôvodu, aby nová 
loď spĺňala najnovšie pravidlá medzinárodnej veslárskej organizácie FISA na bezpečnosť, použiteľnosť 
a konkurencieschopnosť na zahraničných regatách. 
Milan Rusnák informoval, že kúpa novej lode bola odsúhlasená výkonným výborom VK. Objednané 
a dodané boli nové skify (1x) pre začiatočníkov. Zároveň bola objednaná oprava lode 8x+ červená, kde 
sa jedná o rozpolenie lode kvôli možnosti prepravy a doplnenie lode párovými krákorcami.  
Uznesenie: 
Členská schôdza schvaľuje prednesenú správu výkonného výboru VK. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
Ad. 3. Zhodnotenie sezóny VK trénermi klubu 
Za trénerov predniesli správu tréneri Vičan, Strečanský, Jurgová, Škulecová a zhodnotili sezónu. Sezóna 
bola dobrá napriek prekážkam s opatreniami a deti dosiahli výnimočné úspechy. Nábor nových detí 
nebolo možné uskutočniť z dôvodu COVID-opatrení na školách. Prírastky detí sú vďaka dorastajúcim 
súrodencom veslárov.  
Vyzdvihli výkony a zlepšenia pretekárov Strečanský, Škulec, Kublová, Weiszová, Jurga, Klein, 
Vavrová, Grosová. Rovnako zhodnotili počet členskej základne do 23 rokov a navrhli vykonať nový 
nábor detí.    
Skupina prichádzajúca do dorastu sa zlepšila podľa výkonov na trenažéroch. Dorastenecká skupina má 
za cieľ účasť na regate OH nádeje.  Andrej Vičan predniesol svoju otvorenú víziu pripraviť na OH regatu 
skif dorastenka a spomedzi všetkých slovenských chlapcov vytvoriť posádky 2x a 4x podľa výberu. 
Vysvetlil fungovania Top tímu. 
Peter Strečanský za skupinu jri doplnil, že pokračuje tak ako už dva roky, teraz s tromi zverencami. 
V junioroch skifár má ambíciu na MSJ B-finále. Juniorská skifárka účasť na medzinárodnej regate Bled 
alebo Zahreb, zdokonalovať pretekanie na skife. Pre ďalšiu  sezónu 2023 potom skif alebo dvojskif ako 
v roku 2021.Peter Strečanský ml. bol vybratý pre olympijský tým, zastrešuje to SOV. 
Ondrej Kovačovič stručne zhodnotil, že trénujú a ambície sa ukážu po krátkych kontrolkách v Apríli na 
Zemníku. 
 
Členská schôdza zobrala zhodnotenie sezóny trénermi klubu na vedomie. 
 
 
 
 
Ad. 4. Výhľady na rok 2022, hlavné úlohy a koncepcia klubu na rok 2022. 
M. Rusnák predstavil, že v roku 2022 chceme, aby fungoval tím trénerov, zhodnotil stav lodného parku, 
ktorý je v najlepšom stave v histórii klubu. V porovnaní s inými klubmi už je na rovnako vysokej úrovni, 
lodný park sa rozširuje, skvalitňuje a pribúdajú úplne nové klubové lode. 
Čo sa týka výhľadu klubu: 

- SNP regata Piešťany 
- Účasť na špičkových regatách pre výkonnostný výber 
- Účasť na pretekoch – klub absolvuje bežné preteky. 

Andrej Vičan informoval o vyhotovení klubových veslárskych viest firmou A4.  
Podaná informácia o dodaní vesiel C2 slimky, boli prerozdelené a treba si ich nastaviť. 
Členská schôdza uvedené informácie zobrala na vedomie. 
 
 
Ad. 5. Správa o hospodárení VK za rok 2021,  



Miroslav Škulec predniesol správu o hospodárení VK za rok 2021. Podrobné členenie bolo k 
dispozícii v písomnej forme.  
Popísal, čo tvorí príjmy v roku 2021: 
 
Príjem   celkovo    63 670,48€ 

Z príjmov vyberáme 

 členské    12 500€ 
 2%     8 695,22€ 
 SVZ    13 994,70€ 
 SVZ ctm   8 232,05€ 
     TT kraj     1 330,00€ 
 Mesto Piešťany  6 395,00€  
              Nadácia Korec   2 000€ 
 Rezort Piešťany 1 000€ 
 Preteky štartovné 668,86€ 
  
 
Výdaje klubu tvoria  
 
Výdaje celkovo      54 635,46€ 
 

 Z výdajov vyberáme 

 Nákup vesl. materiálu  18 317,51€ 
 Rekonštrukcia WC 15 000€ 
 Trénovanie  3 849€ 
 Trenažér 1ks 1 000€ 
 Doprava  5 289,93€ 
 Členské TJ 3 360€ 
 Členské SVZ   472€ 
 Nákup lode špeciál  2 850€ 
 
Presné výdaje a príjmy podľa predloženej písomnej prílohy. 
Milan Rusnák dal hlasovať o vzatí na vedomie správy o hospodárení VK za rok 2021. 
Prítomní vzali na vedomie prednesenú správu o hospodárení VK za rok 2021 . 
Uznesenie: 
Členská schôdza berie na vedomie správu o hospodárení VK za rok 2021. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
Ad. 6. Rozpočet VK, členský poplatok, poplatky na rok 2022, hlasovanie 
 
Rozpočet VK 
M. Škulec uviedol, že SVZ bude mať pridelené zo štátu cca rovnaké prostriedky pre kluby ako v roku 
2021. 
Príjmová stránka rozpočtu by tak mala byť tvorená: 
a) 13.000 eur podľa pomeru počtu členov (pretekajúcich 3x v sezóne na pretekoch SVZ) do 23 rokov. 
b) cca 10.000 eur z 2% dane (dobrovoľníci 3% dane), 
c) členské podľa počtu platiacich členov. 
 
Výdajová stránka rozpočtu: 
a) oprava lodí cca 6 000 € 
b) prevádzkové náklady 



c) účelové a viazané náklady, organizovanie pretekov, účasť na športových podujatiach, výdaje podľa 
stanov VK. 
d) 2. splátka za lode cca 4 000 € 
e) rekonštrukcia WC 3. etapa 
g) doplnenie telocvične + posilňovne podľa potreby po schválení VV 
Milan Rusnák dal hlasovať o schválení Rozpočtu VK na rok 2022. 
Prítomní schválili prednesený Rozpočet VK na rok 2022. 
Uznesenie: 
Členská schôdza schvaľuje Rozpočet VK na rok 2022. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
 
Členský poplatok, poplatky klubu - hlasovanie 
Výkonný vybor VK (VV VK) poskytol informáciu o výške členského na rok 2022 a odôvodnil výšku 
členského. VV VK zodpovedal otázky a poskytol vysvetlenia na pripomienky. 
 
Výška členského príspevku bola schválená výkonným výborom VK na zasadnutí dňa 11.1.2022. 
Na rok 2022 odsúhlasené jednohlasne členské do Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany: 

Členské 250,- eur/rok alebo 1. polrok 140,- eur a 2. polrok 140,- eur, alebo mesačné členské 40,- eur 
bez trénera a 60,- eur s trénerom v organizovanom spoločnom tréningu alebo individuálne po dohode,  

nový člen prvý mesiac neplatí – táto zľava na skúšku sa týka len detí do 18 rokov, po uplynutí skúšobnej 
doby doplatí nový člen 22€ x počet mesiacov do konca roka 2022. 

zľavy pre rodiny: každý ďalší rodinný príslušník ku plne platiacemu členovi má zľavu z ročného 
členského, zľavnené členské: 200,- eur (t.j. zľavnené ročné členské: 200,- eur pre osobu - súrodencov, 
rodičov detí, starých rodičov, manželov), 

a platiaci členovia – deti – budú mať zľavu aspoň 50 % z poplatku za letný tréningový kemp 
organizovaný klubom. 

Poplatok na súťaži pre osobu, ktorá nie je členom (bez členského): 20,- eur, zahŕňa jeden tréning a štart. 

Zároveň všetci členovia klubu musia odrobiť šesť brigádnických hodín na schválených brigádach VK 
Sĺňava Piešťany, ktoré určuje VV VK Sĺňava Piešťany. V prípade neúčasti na brigádach VK je člen 
povinný každú jednu neodrobenú hodinu na brigáde nahradiť sumou 10€. 

Splatnosť členského 250,- eur a zľavneného členského 200,- eur je do 15. marca 2022. 

Splatnosť polročného členského 140,- eur (za obdobie 1.-6. 2022) je do 15. marca 2022 a 

druhej časti polročného členského 140,- eur (za obdobie 7.-12. 2022) do konca augusta 2022. 

Prejednané a schválené príspevky pretekárov na preteky a záujemcov o odvoz lodí klubovým vlekom: 

a) príspevok na dopravu lode: 3,- eur/1ks lode na každých začatých 100 km (tam aj späť), minimálne 
10,- eur za loď a maximálne 20,- eur na loď – týka sa iba prepravy lodí nevyužívaných klubom na 
pretekoch, lode pretekárov pretekajúcich za iný klub a štátne lode – keď klub vykonáva dopravu ale 
lode nevyužíva, netýka sa to pretekárov za klub do 23 rokov 

b) príspevok na dopravu klubovou dopravou: 5,- eur/200 km (všetci čo sa vezú okrem šoféra a trénera, 
schváleného na preteky, za každých začatých 200km) 

c) príspevok na trénera (dozor a odborná pomoc) na pretekoch a na štartovné: 2,50 eur/deň pretekov 
(týka sa pretekárov do 23 rokov) 



d) príspevok za použitie vleku (aj súkromné lode) a na štartovné pre pretekárov za klub od 23 rokov (aj 
kategória MASTERS): 3,- euro/pretek v SR, ČR, Rakúsko, Maďarsko (iné preteky môžu podliehať 
osobitným podmienkam, na pretekárov štartujúcich za iný klub sa použije príspevok pod písm. a)) 

Príspevky sa kumulujú, ak nie je stanovené inak. 

Schválené Zapožičanie vleku, keď klub neorganizuje dopravu, bude možné po individuálnom schválení 
podmienok výborom, nie menej ako pod písmenom a) alebo minimálne 20,- eur za vlek/každý deň 
požičania. Aplikuje sa aj na veteránske preteky mimo SR, ČR, Rakúsko a Maďarsko, ak sa nepoužije 
príspevok podľa písmena d). 

Masters regaty organizované len pre veteránov si hradia účastníci v celom rozsahu bez príspevku klubu 
individuálne (ako doteraz). Extra náklady (ubytovanie, strava, a  podobne) si platia účastníci 
individuálne. 

Neodrobené brigádnicke hodiny sa budú vypočítavať v priebehu 1/2023 a následne bude výška úhrady 
oznámená dotknutým členom.  

Odsúhlasené kúpenie diaľničnej známky SK na obidve autá a 1 príves veľký. 

Uznesenie: 
Členská schôdza schvaľuje členské príspevky a povinnosť platiť a vyžadovať platenie prednesených 
Príspevkov 
pretekárov na preteky a záujemcov o odvoz lodí klubovým vlekom. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
 
Ad.7. Voľba orgánov VK, TJ (výkonný výbor, kontrolná komisia), zástupcovia klubu v SVZ, TJ 
Sĺňava Piešťany, trénerskej rade SVZ pre rok 2022 
Milan Rusnák dal hlasovať o schválení orgánov VK, TJ takto: 
 
1. Členská schôdza za členov výkonného výboru Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany a TJ Sĺňava 
Piešťany navrhuje osoby: 
Milan Rusnák, Andrej Vičan, Peter Mičutka, Branislav Jurga, Miroslav Škulec, Eduard Drlička, Jozef 
Kubla, Daniel Banas. 
Prítomní schválili prednesený návrh. 
Uznesenie: 
Členská schôdza schvaľuje, že za členov výkonného výboru Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany 
a TJ Sĺňava Piešťany volí osoby: 
Milan Rusnák, Andrej Vičan, Peter Mičutka, Branislav Jurga, Miroslav Škulec, Eduard Drlička, Jozef 
Kubla, Daniel Banas  
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
2. Členská schôdza za členov kontrolnej komisie Veslárskeho klubu Sĺňava Piešťany a TJ Sĺňava 
Piešťany navrhuje osoby: Pavol Taraba, Monika Kováčová, Erika Jurgová. 
Prítomní schválili prednesený návrh. 
Uznesenie: 
Členská schôdza schvaľuje, že za členov kontrolnej komisie Veslárskeho klubu Sĺňava 
Piešťany a TJ Sĺňava Piešťany volí osoby: Pavol Taraba, Monika Kováčová, Erika Jurgová. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
3. Členská schôdza do Správnej rady TJ Sĺňava Piešťany za Veslársky klub Sĺňava Piešťany  navrhuje 
osoby: Milan Rusnák, Eduard Drlička, náhradník Branislav Jurga 
Prítomní schválili prednesený návrh. 
 
 



Uznesenie: 
Členská schôdza schvaľuje, že do Správnej rady TJ Sĺňava Piešťany za Veslársky klub Sĺňava 
Piešťany volí osoby: Milan Rusnák, Eduard Drlička, náhradník Branislav Jurga. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
4. Členská schôdza navrhuje za Veslársky klub Sĺňava Piešťany zástupcu do Slovenského veslárskeho 
zväzu do funkcie člena Predsedníctva Slovenského veslárskeho zväzu: Branislav Jurga. 
Prítomní schválili prednesený návrh. 
Uznesenie: 
Členská schôdza volí za Veslársky klub Sĺňava Piešťany zástupcu do Slovenského veslárskeho 
zväzu do funkcie člena Predsedníctva Slovenského veslárskeho zväzu: Branislav Jurga. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
5. Členská schôdza navrhuje za TJ Sĺňava Piešťany zástupcu do Slovenského veslárskeho zväzu do 
funkcie člena Predsedníctva Slovenského veslárskeho zväzu: Peter Strečanský. 
Prítomní schválili prednesený návrh. 
Uznesenie: 
Členská schôdza volí za TJ Sĺňava Piešťany zástupcu do Slovenského veslárskeho zväzu do 
funkcie člena Predsedníctva Slovenského veslárskeho zväzu: Peter Strečanský. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
6. Členská schôdza navrhuje za Piešťanský veslársky klub zástupcu do Slovenského veslárskeho zväzu 
do funkcie člena Predsedníctva Slovenského veslárskeho zväzu: Andrej Vičan. 
Prítomní schválili prednesený návrh. 
Uznesenie: 
Členská schôdza volí za Piešťanský veslársky klub zástupcu do Slovenského veslárskeho zväzu do 
funkcie člena Predsedníctva Slovenského veslárskeho zväzu: Andrej Vičan. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
7. Členská schôdza navrhuje za Veslársky klub Sĺňava Piešťany a TJ Sĺňava Piešťany zástupcu do 
Trénerskej rady 
Slovenského veslárskeho zväzu: Andrej Vičan, Peter Strečanský 
Prítomní schválili prednesený návrh. 
Uznesenie: 
Členská schôdza volí za Veslársky klub Sĺňava Piešťany a TJ Sĺňava Piešťany zástupcu do 
Trénerskej rady Slovenského veslárskeho zväzu: Andrej Vičan, Peter Strečanský. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
Ad 8. Rôzne 
 
A/ členská schôdza odporúča doplniť do stanov občianskeho združenia Veslársky klub Sĺňava Piešťany 
nasledujúcu formuláciu: 
   „Veslársky klub Sĺňava Piešťany sa bude dlhodobo venovať aj príprave telesne       
      znevýhodnených veslárov.“ 
Členská schôdza tento bod dala za úlohu VV VK Sĺňava Piešťany na zapracovanie do stanov. Termín 
do budúcej členskej schôdze. 
Uznesenie: 
Členská schôdza schvaľuje doplnenie stanov občianskeho združenia Veslársky klub Sĺňava 
Piešťany nasledujúcu formuláciu (doplnenie účelu, resp. predmetu činnosti): 
   „Veslársky klub Sĺňava Piešťany sa bude dlhodobo venovať aj príprave telesne       
      znevýhodnených veslárov.“ 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
B/ členská schôdza na základe vysokých nákladov súvisiacich s údržbou skriniek VK navrhuje systém 
formou zálohy na kľúč od skrinky v šatni. Kľúč bude poskytnutý členovi VK Sĺňava Piešťany na základe 



zloženia zálohy 10 €. Po vrátení kľúča sa záloha 10 € vráti späť členovi VK Sĺňava Piešťany. Platnosť 
od 1.4.2022. 
Uznesenie: 
Členská schôdza schvaľuje údržbu skriniek VK, systém formou zálohy na skrinku v šatni. Kľúč 
od skrinky bude poskytnutý členovi VK Sĺňava Piešťany na základe zloženia zálohy 10 €. Po 
vrátení kľúča sa záloha 10 € vráti späť členovi VK Sĺňava Piešťany. Platnosť od 1.4.2022 pre 
všetkých členov VK Sĺňava Piešťany. 
Výsledok hlasovania: ZA 100 % prítomných hlasov. 
 
  
Predseda VV VK ukončil členskú schôdzu po vyčerpaní programu a po súhlase členov dňa 10.2.2022 
o 21:20 hod. 
 
 
 
 
Zapísal:      Miroslav Škulec 
 
 
 
 
 
 
Overili:       Branislav Jurga,             Milan Rusnák,                   Eduard Drlička 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 hotovosť VK1 VK2 spolu 
Zostatok ku dňu 1.1.2021 125,25 € 7 266,60 € 564,14 €  
Zastatok ku dňu 31.12.2021 76,24 € 14 024,07 € 2 765,45 €  
     
Obrat za rok príjem  12 867,91 € 70 725,36 € 29 643,78 € 113 237,05 € 
Obrat za rok výdaje  12 791,67 € 63 967,89 € 27 442,47 € 104 202,03 € 

     
     
príjmy      
dotácie     
TTSK      1 330,00 €     
Nadácia Korec 2 000,00 €    
Mesto Piešťany 6 395,00 €    
Rezort Piešťany 1 000,00 €    
SVZ aktívna mládež 13 994,70 €    
SVZ talentovaná mládež 8 232,05 €    
PN4 pretek 200,00 €    
SNP pretek 468,86 €    
 33 620,61 €    
2% z dane 8 695,22 €    
prenájom auta SVZ  4 262,65 €    
členské  vk 12 500,00 €    
spolupodieľanie 1 392,00 €    
kemp para veslári 3 200,00 €    
 63 670,48 €    
     
výdaje     
rekonštrukcia wc + stojany    15 000,00 €    
PHM + poplatky známky mýto + motorák VK  3 003,93 €    
PHM + poplatky známky mýto SVZ 2 286,00 €    
Správa web + účtovníctvo + upratovanie + 
oprava búd 1 220,00 €    
Tréneri  3 849,00 €    
členské TJ 3 360,00 €    
členské svz 472,00 €    
členské AŠKPN 25,00 €    
nákup materiálu (lode, veslá, C2, posilovňa) 18 317,51 €    
nákup lode špeciál 1x  2 850,00 €    
rôzne  4 252,02 €    

 54 635,46€     
     

 
 
 
 
 


