
Stretnutie výboru, 17.11.2015, Lodenica

Prítomní: Milan Rusnák (predseda), Andrej Vičan (podpredseda), Matej Šmída 
(člen), Branislav Jurga (člen), Eduard Drlička (člen), Matúš Vančo (člen), Miroslav 
Škulec (finančník), Peter Strečanský (tréner) 

Body programu: 
   1. Trenažérová regata 
-  zabezpečené cez Lukáša B. a Danielu Nacházelovú - Daniela si pýta peniaze iba za ubytovanie, 

ešte sa to preverí, 
- dátum 23.-24.1.2016 - Miroslav Š. preverí dostupnosť haly  
 
   2. Auto 

- nové auto do klubu sa zatiaľ nekupuje, 
- lodeničný Renault sa opravuje, zatiaľ opravené brzdy (aj ručná), diagnostikuje sa ďalej 

   3. Pohár dekana FTVŠ  
- Matej Š. organizuje v BA trenažérové preteky na FTVŠ 3.12., 
- z lodenice mu budú zapožičané trenažéry, t.j. 3.12. (vo štvrtok) nebudú na lodenici trenažére  

                                4.  Nákup lodí 
- od Michala Vabroušeka sa nakúpili lode, aby sa obnovil lodný park, 
- 1ks skif Burgaschell, 2ks skif Aylings, 1ks 4x- Salani, 
- nákup lodo odsúhlasený, ďalšie investície a ceny budú predložené na ďalšej schôdzi  

                     
   5.  Regata SNP 
- 7.-8.5.2015 
 
   6. Dvojskif 
- Eduard D. a Branislav J. kupujú dvojskif z 2%, ktoré zohnali 

   7. Zimné sústredenie 
- Andrej V. plánuje sústredenie pre mládež v spolupráci s SVK Bratislava v Skalke pri Kremnici, 
- Andrej V. na ďalšej schôdzi predloží nacenenie sústredenia, aby sa dohodlo financovanie 

   8. Podhľady na chodbe v lodenici 
- Andrej V. nacenil sadrokartón, ktorý sa ale neodsúhlasil, 
- Miroslav Š. nacenil podhľady rovnaké ako kajakárske, 900eur/40m2, treba namerať a rpesne 

naceniť, predbežne odsúhlasené  
 
     9. Skif pre Richadra Vanča 

- Richard V. ide na letný semester študovať do Prahy s cieľom trénovať a pripravovať sa s českou 
reprezentáciou, 

- do krátkych kontroliek SVZ si môže do Prahy zobrať klubový ľahký WM, musí ale pretekať aj v 
ČR za Piešťany (overal, veslá, prihláška,…), 

- na krátkych kontrolkách SVZ musí potvrdiť výkonnosť, aby mu loď zostala aj po týchto 
kontrolkách  



 
   10. Klubové mikiny 

- vybavili sa klubové mikiny (cena 14eur/ks bez DPH, deti 10eur/ks bz DPH), v predu sa dá vyšiť 
logo, na kapucu nápis PIEŠŤANY, Milan R. dorieši ešte prípadné zmeny vizualizácie  
 
   11. Tréning hobíci 

- pernamentka na 10vstupov za 30eur, pri ďalšom rodinnom príslušníkovi zľava 5eur na 
pernamentku z oboch pernamentiek, 

- platnosť pernamentiek do 1.4., potom súž veslovanie na vode 
- 1. tréning zdarma, 
- tréningy utorok od 19:00, vo štvrtok od 18:30, 
- momentálne vedie Andrej V., potreba prípadného nahrádného trénera, 
- tréner dostáva euro za osobu na tréningu, vyplácanie trénera mesačne 

   12. Členská schôdza 
- v prvej polovici decembra  
 

spísal Matúš Vančo, člen výboru, 17.11.2015, Piešťany


