
Zápis zo schôdze výboru + tréneri VK Sĺňava Piešťany konanej dňa 4.10.2017 

 

Prítomní: Milan Rusnák, Andrej Vičan, Peter Mičutka, Eduard Drlička, Miroslav Škulec, Andrea 

Škulecová, Erika Jurgová 

 

1, Sústredenie Tatry 3.-9.2017 Penzión Litvor Štrbské Pleso 

 

    Účastníci:  13+ v roku 2018 

    Možná kapacita : 30+ 

    Cena pre účastníkov: ubytovanie + plná penzia, dozor   -  150€/osoba 

    Doprava : vlakom + auto VK ( zoberie veci, pohotovostné auto ) 

    Záloha 100€  a záväzná prihláška do 30.11.2017, na základe oslovenia rodičov mailom. 

    Douhradenie sústredenia do 3.2.2018. 

    Dozor, tréneri po debate s hlavným trénerom. (lukáš neplánuje účasť JRI a JKY, preferuje    

    rozveslovanie ) 

    

    List bude konzultovaný s výborom a trénermi pred odoslaním  

Zodp. Škulec  

  

2, Odsúhlasený nákup nahaviek swift + dosky. Počet 12ks ( 42- 8x, 43 – 2x, 44 – 2x )  cca 900€  

Zodp. Škulec      

 

3, odsúhlasený nákup 2- čierny kevlah Hudeček za 500€ pre mládež  

Zodp. Škulec 

 

4, odsúhlasený nákup vesl. Trenažéra ( čierny ), predaj starého za 400€ p, Obertovi, môže si ihneď oviesť 

Zodp. Babač 

 

5, odsúhlasená prerábka 4ks párov vesiel na bazén ( asi Havle, dorieši sa pri obhliadke v hangári ), veslá    

    budú odrezané a zaepoxydované. Najskôr sa vyskúša na 1ks páru vesiel. Na doplnenie sa dokúpia 2 - 4      

    páry nových vesiel od firmy Braca. ( po konzultácii s  p. Babačom ) 

Zodp. Rusnák, Škulec, Vičan, Babač 

 

6, odsúhlasený nákup overalov, vzor a výrobca zostáva, počet podľa potreby. 

Zodp. Jurgová, Rusnák 

 

7, p. Vičan prezentoval možnosti nákupu súprav pre športovcov v klubových farbách, výbor zatiaľ   

   neodsúhlasil nákup, vzory sa dajú pozrieť na stránke www.atak.sk, závisí od finančnej náročnosti. 

   Bude prejednané na ďaľšej schôdzi. 

 

8, p. Drlička bol poverený preverením možnosti nákupu mot. Člna pre potreby VK, predloží cenové   

    ponuky. Bez motora. 

Zodp. Drlička 

 

9, výbor Vk sa dohodol na riešení situácie okolo 4x+ sedák pre žci/žky, uzniesol sa na výhodnej kúpe   

    staršej lode. P. Vičan sa ponúkol, že skúsi osloviť Angl. Kluby, resp. P. Strečanský. Pri hľadaní je   

    možné dokúpiť aj jazdený 2x pre žcis/žky. 

Zodp. Vičan, Strečanský, resp. Všetci kto nájde ponuku. 

 

10, Kúpa stanu – je nutná, bude sa riešiť na ďaľšom sedení, kde sa dohodne typ a cena. Boli navrhnuté dve 

možnosti, 1, lacný stan, 2,Trvácny stan. 

Zapísal: Škulec   

http://www.atak.sk/

