
Dobrý deň všetkým, 
dnes by som sa pokúsil po mesiaci opäť zhrnúť v spravodaji  č. 2 čo všetko sa udialo u nás v klube. Zoberiem to 
postupne. 

V januári náš klub organizoval najväčšiu trenažérovú regatu na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo skoro 300 
účastníkov a celá regata mala veľmi dobrý ohlas u zúčastnených klubov. Chcel by som sa aj ako riaditeľ pretekov 
poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dobrému priebehu akcie, že VK Sĺňava Piešťany opäť 
dokázal vysokú úroveň v organizovaní pretekov a potvrdil  svoju kvalitu. 
Podrobnosti a fotogalériu si môžete pozrieť na 
odkaze https://photos.google.com/u/1/share/AF1QipOfBQSzH6rXFO2Nwowzj9K7KCORpYa4pyqo9Yk2Z_R-
sHKdJENXLupCu8SQTyRYWA?key=WFlIZUJjaUxfVXh4bktiLVlzbDU5SjRkMUViakt3 
alebo http://veslovanie-piestany.sk/en-gb/trenazerova-regata 
Príprava piešťanských športovcov napreduje o čom svedčí aj skutočnosť, že sme opäť získali víťazný pohár. 
 
V pondelok 29.1.2018 sa konala členská schôdza VK Sĺňava Piešťany. Ďakujeme za účasť. Zápis si môžete 
pozrieť  http://veslovanie-
piestany.sk/Portals/0/Documents/2018/Z%C3%A1pisnica%20z%20%C4%8Dlenskej%20sch%C3%B4dze%2029_1_201
8.pdf 

Novozvolený výkonný výbor zvolil svojho predsedu a podpredsedu, ktorými sa stali Milan Rusnák - predseda, 
Miroslav Škulec - podpredseda.  

Tak ako každoročne aj tento rok je potrebné zaplatiť členský príspevok. Úhradu treba zrealizovať do 15.3.2018. 
Platbu môžete realizovať buď v hotovosti p. Miroslavovi Škulecovi vo Faxcopy, alebo tento rok sme zaviedli novinku - 
na účet klubu SK75 1100 0000 0026 2673 9754. Do správy pre prijímateľa prosím napíšte meno, za koho členské 
platíte. 
Výška členského je nasledovná: 
Na rok 2018 sa platí už odsúhlasené členské 250,- eur/rok, alebo 1. polrok 130,- eur a 2. polrok 130,- eur, 
mesačné členské 35,- 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. Dá sa platiť aj na účet VK – podľa web stránky klubu. 
Odsúhlasená ďalšia zľava pre rodinných príslušníkov: 
zľavy pre rodiny: každý druhý rodinný príslušník ku plne platiacemu členovi má zľavu z ročného 
členského – 10% (t.j. zľavnené ročné členské: 225,- eur pre druhú osobu - súrodencov, rodičov detí, starých rodičov, 
manželov), 
a každý tretí a ďalší rodinný príslušník má zľavu z ročného členského – 50,- euro (t.j. zľavnené ročné členské: 200,- 
eur pre tretiu a ďaľšiu osobu - súrodencov, rodičov detí, starých rodičov, manželov),  
a platiaci členovia – deti – budú mať zľavu aspoň 50% z poplatku za letné tréningové sústredenie/kemp organizovaný 
klubom. 
  
Zároveň bol schválený predbežný program plánovanch regát na rok 2018. Zoznam môžete nájsť v odkaze: 
http://veslovanie-piestany.sk/Portals/0/Documents/2018/VVK%20z%C3%A1pisnica%2012%20feb%202018.pdf 

Predbežne v dňoch od 13.8. - 17.8. 2018 by sa mal uskutočniť celodenný tréningový výcvikový tábor pre žiactvo 
(mladší, starší) so zabezpečením dozoru a stravy. V priebehu roku Vás budeme informovať viac.  

Od 3.3.sobota do 9.3. piatok sa uskutoční zimné sústredenie v Tatrách. Rodičom prihlásených detí bližšie info 
pošleme v priebehu stredy - štvrtka mailom.  

No a posledná správa. Tak ako každoročne, môžete aj tento rok nášmu klubu darovať 2% z Vašich daní. Klub tieto 
peniaze využíva hlavne na rozvoj materiálnej výbavy klubu pre mládež, a preto Vás prosíme o súčinnosť pri hľadaní 
vhodných darcov. S heslom " S miliónom to ide lepšie " Vám vopred ďakujem. Podklady nájdete na tu v odkaze  

Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň. 

Miroslav Škulec  
podpredseda VK Sĺňava Piešťany 
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