
 

 

Stretnutie výboru, 1.10.2015, Lodenica 

 
Prítomní: Milan Rusnák (predseda), Andrej Vičan (podpredseda),  Branislav Jurga   

  (člen), Eduard Drlička (člen), Matúš Vančo (člen), Peter Mičutka (člen), Miroslav 

   Škulec (finančník) 

 

 

Body programu: 

 

   1. Oprava lode 

- 1xProliko, 1xProliko červeno-biele (A. Vičan) odvezené do Brna na opravu Ružičkovi 

(zabezpečil M. Škulec) - Ružička dá vedieť cenu opravy, ktorá sa následné odsúhlasí, 

- ostatné lode sa opravia na lodenici cez zimu 

    
   2. Automobil 

- vyhradených 10tis. eur na kúpu automobilu do klubu, 

- do úvahy pripadá Peugeot od Šupu (zabezpečí E. Drlička) 

    

   3. Prečalúnenie lavičiek v posilovni 
-potreba prečalúnenia lavičiek v našej posilovni (zabezpečí M. Rusnák) 

 

                                4.  Podhlahy na chodbe 

- A. Vičan zohnal cenové ponuky na sadrokartónové podhlady (cena 8-12eur/m2), 

- potreba získať cenové ponuky aj na kazetový podhlad (zabezpečí A. Vičan) 

                  
   5.  Oprava búd na ubytovanie 

- zabezpečené okná, treba vyčísliť výmenu okien a steny (stena od plota) 

 

   6. Financie 

- zakúpených 11m digity na lode, 

- potreba zakúpenia skifu pre ťažké váhy na 105kg max do 1500eur, konkrétny nákup lode sa musí 
odsúhlasiť výborom, 

- zakúpenie 2ks spiningových bicyklov, potreba vyčíslenia a odsúhlasenia (zabezpečia muži) 

 

   7. Mólo 

- vysunutie mala na úroveň kajakárskeho, deti a veľké lode majú problem za terajšieho stavu s 

pristávaním, 

- materiál na úpravu máme, treba to však dojednať s jachtármi, aby sme ich nezablokovali 

 

   8. Nový klub 

- vznik nových veslárskych klubov v Piešťanoch: TJ Sĺňava Piešťany a Piešťanský veslársky klub, 

- z dôvodu prerozdelenia financií od štátu na budúci rok potreba nových klubov, 

- Piešťanský veslársky klub bude zameraný na rekreantov, hobíkov, A. Vičan vytvoril projekt, 

poplatok 10vstupov/40eur, priestory lodenice pre týchto členov vyhradené utorok a štvrtok od 

18:30 do 20:00 
 
     9. Trenažovňa 

- po dohode s TJ Sĺňava Piešťany na brigáde 4.10.2015 odstránený z priestorov nepotrebný 
materiál (nábytok, pohovka, …), 



 

 

- v pláne výmena okien za plastové (terajšie zatekajú), malovanie, zútulnenie priestoru, 

vyvesenie  obrazov, prípadne zakúpenie LCD obrazovky, 

 

   10. Nábory mládeže 

- začalo sa s nábormi detí na základných školách, zatiaľ pozitívne ohlasy 

    
   11. Veslársky bazén 
- oprava bazéna na brigáde 4.10.2015, 

- potrebná výmena kolajníc (na tento účel boli už predtým zakúpené), nahradenie zlomenej dosky, 

malovanie radiátora (A. Vičan očistenie, B. Jurga náter), oprava steny od kajakárov (kleber na 

opravu od A. Vičana), výmena 1ks nohaviek, čistenie priestoru pod nosnou konštrukciou, 

očistenie kachličiek, umytie okien, upratanie bójok, 

- B. Jurga venoval na zimu Hi-Fi z búdy 

 

   12. Stan 
- odsúhlasené zakúpenie stanu na preteky (vybavuje M. Škulec), 

- vybraný modrý stan o rozmeroch 6x3m, 

- cena za stan + steny z troch strán spolu 480eur, 

- odsúhlasené dokúpenie aj štvrtej steny v cene 30eur, laná na ukotvenie 10eur/ks, 

- na stene budú vytlačené logá sponzorov v bielej farbe, cena za potlač 45eur/m2, 

- medzi logami sponzorov bude aj obchod L. Babača (Monkey Bike and Run shop), 

- na tento účel zohnané aj peniaze od sponzorov vo výške 450eur: 150e Žiwel, 100e Fax Copy, 

100e Gebol, 100e Dino 

 

 

 

 

spísal Matúš Vančo, člen výboru, 8.10.2015, Piešťany 


