
 

 

Stretnutie výboru, 2.9.2015, Lodenica 

 
Prítomní: Milan Rusnák (predseda), Andrej Vičan (podpredseda), Matej Šmída   

  (člen), Branislav Jurga (člen), Eduard Drlička (člen), Matúš Vančo (člen), Peter  

  Mičutka (člen), Miroslav Škulec (finančník), Ondrej Kovačovič (kontrolór) 

 

Body programu: 

   1. Dozor na pretekoch 

- v prvom rade zodpovedný tréner, v prípade, že nemôže, dohodne inéh zodpovedného 

- na pretekoch na každých 10 detí do 18rokov 1 dozor, 

- dozor má cestu na preteky zadarmo, príspevok na každý závodný deň 10eur, v prípade potreby 

hradené aj ubytovanie, 

- platí od 2.9.2015 

 

   2. Prihlášky na preteky 
- prihlasovanie na preteky cez dokument google docs, ktorý vytvoril Andrej Vičan, ktorý vždy 

pošle dokument na konkrétne preteky, 

- treba dodržiavať dátum uzávierok, 

- najneskôr v pondelok v týždeň pretekov treba rodičom mládeže rozposlať emailom informácie k 

pretekom 

 

   3. Rozpis tréningov  
- vypracovať do 30. septembra, 

- prednosť má mládež, ostatní sa prispôsobia, 

- treba vyplniť KTO, KEDY a najmä KDE trénuje (posilka, voda, erg, bazén, telocvičňa,…)  

 

                                4.  Prerozdelenie (zlúčenie) žiactva a dorastu 

- od 7.9.2015 jediný tréner Peter Strečanský, ktorý bude trénovať všetku mládež. Palo Kuhajda 

končí s trénovaním 6.9.2015, Jozef Vičan končí po Otrokovických šprintoch (3.10.2015), 

- na základe dohody medzi Petrom Strečanským a Andrejom Vičanom mu bude Andrej pomáhať, tj 

raz do týždňa bude mládež trénovať on 

                     
   5.  Účasť na zvyšných tohtoročných pretekov 
- Bratislava (6.9.) - účasť všetci -možný dozor Jozef Vičan, Matej Šmída, Matúš Vančo, Ondrej 

Kovačovič - šoféri M. Vančo a M. Šmída, 

- Devín Bratislava (19.9.) - účasť seniori + veteráni, 

- Ostrava (18.9.-19.9.) - účasť mládež- možný dozor Miro Škulec, Peter Strečanský,  

- Otrokovice (3.10.) - účasť všetci - možný dozor Joef Vičan, Peter Strečanský, Matúš Vančo, 

Miroslav Škulec, Andrej Vičan  

- Uherské Hradište (10.10) - Hradištský šesťkilák - zatiaľ jediný záujem M. Vančo 

 

   6. Členský príspevok na rok 2016 
- zostáva nezmenený, tj 200eur/rok, dátum úhrady sa včas upresní 

 

   7. Prispievanie na preteky 
- lodeničné auto - príspevok 30eur/200km na auto, podla obsadenosti auta sa suma rozpočíta na 

hlavu, 

- každý pretekár navyše platí príspevok 2,5eura na jeden deň pretekov, 

- od poplatkov je oslobodený dozor a šofér lodeničného auta, 

- platí od 2.9.2015 

   8. Financie 



 

 

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

-opravy lodí zabezpečené Jurajom Ľuptákom na lodenici (ide najmä o 2x proliko a extreme, skif 

proliko Andrej Vičan), vyplatí sa podľa opráv, suma sa odsúhlasí 
 
     9. Oprava ubytovacích búd 

- ide o výmenu steny včetne okien, na ktorej sú umiestnené, 

- treba zistiť cenu a predložiť na odsúhlasenie, 

 

   10. Podhlady na chodbe pri satniach 
- treba dať naceniť a predložiť - zodpovedný A. Vičan 

 

   11. Telocvična 
- od novembra bude na tréningy raz do týždňa zabezpečená telocvična na 9. ZŠ 

 

   12. Prítrešok pre lode 
- potreba externého prístrešku pre lode, aby sa uvoľnil hangár a aby lode, čo sú uskladnené vonku, 

boli kryté, 

- vyčlenené miesto pri čerešni, potreba vypratať najneskôr do 30.4.2016, 

- na ďalšiu diskusiu 

 

   13. Klubové auto 

- zabezpečenie nového klubového auta na ďalšiu diskusiu 

 

   14. Nábor mládeže na základných školách 
- prvý na jeseň - zodpovedný Andrej Vičan, Matej Šmída, Ondrej Kovačovič, 

- druhý na jar 

 

   15. Ďalšia schôdza výboru 
- v polovici októbra 

 

 

 

spísal Matúš Vančo, člen výboru, 3.9.2015, Piešťany 


