Zápisnica zo schôdze Správnej rady Športového klubu Baňa Špania Dolina
konanej 18.mája 2018
Prítomní: Boris Bezák, Emil Jelínek, Marcel Nyárjas, Miloš Vincík, Martina Wilhelmerová,
Program schôdze Správnej rady:
vyhodnotenie minuloročnej sezóny
členské poplatky
návrh športových akcií
brigádnicka činnosť
rôzne
Vyhodnotenie minuloročnej sezóny
Predseda klubu p. Bezák zhodnotil minuloročnú po stránke uskutočnených akcií, kde bola konštatovaná
spokojnosť s ich priebehom. Po finančnej stránke, klub získal prostredníctvom 2% z daní z roku 2016 1039,62
€, prostredníctvom prenájmu tenisového ihriska Penziónom Klopačka 110 €. Výdaje z roku 2017 boli 348,07 €
(kúpa mačety, chemického postreku Roundup, zváracie elektródy, materiál na výrobu druhého „empajru“,
zaplatenie členského poplatku do Geomontánneho parku).
Stav účtu k 30.4.2018 je 946,62 €.
Členské poplatky
Bolo konštatované, že disciplína platenia členského poplatku je nízka. Členské zaplatili len traja členovia. Bolo
rozhodnuté že opätovne bude zaslaná sms s upozornením na zaplatenie členského na tento rok a za minulý
rok.
Návrh športových akcií na sezónu 2018
14.7.2018
Turnaj v plážovom volejbale
organizuje p. Nyárjas
21.7.2018
Otvorený turnaj v tenise – dvojhry
organizuje p. Jelínek
11.8.2018
Turnaj vo volejbale „Pod Panským dielom“
organizuje p. Nyárjas
25.8.2018
Turnaj veteránov v tenise – dvojhry
organizuje p. Jelínek
V prípade nepriaznivého počasia budú určené náhradné termíny
Brigádnická činnosť
Úplná pripravenosť športového areálu Flúdor si ešte vyžaduje ďalšie práce. Z toho dôvodu je navrhnuté
vykonanie minimálne dvoch brigád. Je potrebné vykonať kosenie areálu (predpoklad 25.5.2018), čistenie
areálu, opravu lavičiek-výmena dosiek, opravu altánku, opravu oplotenia tenisového ihriska.
Vzhľadom k stavu altánku, bolo dohodnuté že do jesene ho ponecháme v prevádzke a na jeseň bude altánok
rozobratý. Do konca roka pripravíme potrebný materiál na obnovu a na jar roku 2019 bude vykonaná jeho
obnova.
Bolo dohodnuté že časť oceľového pletiva tenisového ihriska bude nahradená sieťami (2 ks, rozmery 3,5m x
16 m – cenu preverí p. Bezák)
Obnova lavičiek bude vykonaná výmenou dosiek, cenu materiálu preverí p. Nyárjas.
P. Jelínek preverí možnosť dodania materiálu na vybudovanie protipovodňovej ochrannej steny.
Pre potreby opravných prác je nutné zakúpiť skladací (výsuvný) hliníkový rebrík.
Zapísal: Marcel Nyárjas
Overil: Miloš Vincík

