Príloha k žiadosti športového klubu o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu
mesta Martin na činnosť klubu na celý rok
Názov športového klubu : Klub športového potápania Hippocampus Martin
Adresa športového klubu : L. Novomeského 3, 036 01 Martin
Štatutárny zástupca : Peter Lauko, Peter Grendár, Marcel Spiššák
Banka : Slovenská sporiteľňa a.s. číslo účtu : IBAN: SK12 0900 0000 0003 5188 9403
IČO : 35652926 e- mail : ksp@hippocampus.sk Číslo telefónu : 00421 (0) 940 580 450
kontakt : Marcel Spiššák
Registrácia na Ministerstve vnútra SR : VVS/1-900/90-8640-1
Počet registrovaných členov športového klubu v kategóriách dospelých za
predchádzajúci rok: 40
Počet registrovaných členov športového klubu v kategóriách mládeže za predchádzajúci
rok: 10
Počet družstiev v celoročnej súťaži v kategóriách dospelých za predchádzajúci rok: 0
Počet družstiev v celoročnej súťaži v kategóriách mládeže za predchádzajúci rok: 0
Názov medzinárodnej súťaže ktorej sa klub zúčastnil v predchádzajúcom roku +
kategória: žiadna
Názov najvyššej domácej súťaže ktorej sa klub zúčastnil v predchádzajúcom roku+
kategória: žiadna
Názov ďalších domácich súťaží ktorých sa klub zúčastnil v predchádzajúcom roku+
kategória: Martinská plutva, Arronnax Apnea Cup
Počet reprezentantov SR v kategóriách dospelých : 0
Počet reprezentantov SR v kategóriách mládeže : 0
Počet účastníkov v kategóriách dospelých: 0 MR: 0 ME: 0 MS: 0 OH: 0
Medailisti : v kategóriách mládeže: 0 MR: 0 ME: 0 MS:

V Martine dňa 10.1.2018

........................................................

podpis štatutárneho zástupcu
a pečiatka klubu
Peter Lauko
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Povinné prílohy k žiadosti
Športové kluby, ktoré sa uchádzajú o finančný príspevok z rozpočtu mesta v zmysle
koncepcie športu, sú povinné priložiť prílohy:
1. správu o činnosti predchádzajúci kalendárny rok
- účasť v súťažiach a dosiahnuté výsledky za predchádzajúci rok
2. správu o finančnom hospodárení
- rozpočet klubu za predchádzajúci rok s rozčlenením nákladov
3. zoznam športovísk, ktoré využíva klub na svoju činnosť
- výška nákladov za prenájom športovísk
- rozpis a počet tréningových hodín
- počet a zoznam trénerov
4. plán rozvoja a činnosti na nasledujúce obdobie (min. na jeden rok)
- požiadavky na zlepšenie podmienok pre činnosť
5. plán podujatí športového klubu na celý rok.
Údaje uvedené vo formulári o členskej základni (registračné preukazy, menný
zoznam členov) a dosiahnutých výsledkoch, musia byť overené a potvrdené príslušným
športovým zväzom, doložené tiež ako príloha.
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Príloha č. 1: správa o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok
V roku 2017 sme zorganizovali výcvik v mesiaci január spoločne s Mestským
Hasičským Zborom Martin – Priekopa a Kynologickým záchranným zborom v záchrane
topiaceho sa po preborení ľadu.
Ďalej sme sa zúčastnili celoslovenskej súťaži v
plutvovom plávaní v Bratislave, kde sme reprezentovali naše mesto Martin.
V mesiaci apríl sme organizovali výcvik potápania pre našich členov v Chrovátsku na
základni Neptun na Šile. V priebehu roka sme spoločne v rámci tréningov a výcvikov aj v
technickom potápaní pre účely záchrany života potápali v Krakove v Poľsku.
Augustovým pretekom: KRAĽOVANSKY PRETEK PSOV VO VODNEJ ZÁCHRANE , IPO-R
RH-W E, IPO-R RH-W A, kde sme spoluorganizovali toto podujatie, sa nám podarilo
pomôcť vycvičiť a certifikovať záchranárskych psov na Slovensku s medzinárodným
certifikátom.
V priebehu celého roka 1 krát týždenne trénujeme plavecké a potápačské disciplín na
mestskej plavárni Sunny Martin. Náš klub každoročne aktívne spolupracuje s inými
organizáciami a vypomáha im pri ich činnostiach. Sú to Klub ľadových medveďov –
Turčianske nanuky, Jaskyniarska skupina Araginit, Veselý vodný svet. Medzi jednu z
našich hlavných činností patrí výpomoc mestu a mestskému Hasičskému zboru pri
činnostiach ako je čistenie Košútskeho jazera (zapožičanie techniky), zameranie
cyklistickej dráhy vo vodných tokoch (Premostenie Turca), zabezpečenie výcviku a
protipovodňovej výpomoci pre Mestský Hasičský zbor Martin.
Príloha č. 2: správa o finančnom hospodárení
Rozpočet klubu pre rok 2017:
- udržiavanie zariadení:
- dopravné náklady:
- korešpondenica, telefón, bankové poplatky
- poistky a administratívne poplatky
- organizácie podujatí
- iné
Celkom náklady:

1500€
600€
400€
1000€
1000€
2000€
6500€

Rozpočet klubu pre rok 2017:
- členské príspevky:
- mimoriadne členské príspevky:
- sponzorské príspevky
- iné
Celkom príjmi:

1250€
750€
1000€
3500€
6500€
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Príloha č. 3: zoznam športovísk, ktoré využíva klub na svoju činnosť
Zoznam tréningových plôch:
- Mestská krytá plaváreň Sunny Martin – pravidelne
- Mestské kúpalisko – letné mesiace
- lom Rieka Kraľovany – pravidelne
- Mestský Areál SIM v priebehu celého roka – učebňa
- Potápačská základňa Neptun Šilo na ostrove Krk – technické a vrakové potápanie
- Potápačská lokalita v Poľsku lom Zakrzowek – technické potápanie, výcvik záchrany
Zoznam inštruktorov a trénerov: Peter Poláček, Vladimír Tomka, Ivo Benič, Petra Žárska
Podušelová, Pavel Šabacký, Slavomír Turčáni, MuDr. Peter Kozánek, Marcel Spiššák
Príloha č. 4: plán rozvoja a činnosti na nasledujúce obdobie (min. na jeden rok)
V roku 2018 plánujeme:
- servis, nákup a výroba cvičebných pomôcok pre realizáciu výcviku
- nákup záchrannej techniky (Čln, motor, výstroj pre potápanie, zlaňovacie postroje)
- otvorenie akreditovaného potápačského centra
- zvýšenie kvalifikácie naších členov a výcvik nových členov a inštruktorov
- edukačná činnosť v rámci SR
Požiadavky na zlepšenie podmienok činnosti:
- navýšenie príjmov klubu z mestských zdrojov
- navýšenie príjmov klubu zo sponozoringu
- prijatie nových členov do klubu
Príloha č. 5: plán podujatí športového klubu na celý rok.
V roku 2018 plánujeme zorganizovať nasledujúce podujatia:
- potápačský kurz (marec, jún, september)
- pretek v plutvovom plávaní s celoslovenskou účasťou
- Mikuláš pre deti v Priekope s oslavou a detskou diskotékou
- pomoc pri organizovaní akcie 3 v 1 v areály Sim a Hasičskom múzeu
- pomoc pri organizácii Hasičských dní 2018
- technická podpora pri testovaní a vývoji podmorských robotov
- čistenie vodných plôch a ich okolia v blízkosti mesta od odpadkov – Ekopotápač 2018
- sprostredkovanie skiperského kurzu jachtingu
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Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin

Oblasť: (hodiace sa podčiarknite)
1. Profesionálne,
aktivity

umelecké

a amatérske

aktivity

a ďalšie

kultúrno-spoločenské

2. Rozvoj školstva a vzdelávania
3. Telovýchova, šport a mládež
4. Charita
5. Zdravotníctvo a sociálne služby
6. Ochrana a tvorba životného prostredia
7. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
Dotácia: (hodiace sa podčiarknite)
a) z príslušnej komisie
b) z prostriedkov primátora
c) z výboru mestskej časti
d) mimoriadna dotácia

Žiadateľ
Meno a priezvisko/obchodné meno* : Klub športového potápania Hippocampus Martin
Právna forma : občianske združenie
Štatutárny zástupca : Peter Lauko , Peter Grendár, Marcel Spiššák
(meno, priezvisko, funkcia)

Trvalý pobyt*/sídlo* žiadateľa : L. Novomeského 3, 036 01 Martin
Bankové spojenie a číslo účtu žiadateľa : IBAN: SK12 0900 0000 0003 5188 9403
IČO : 35652926 číslo telefónu, faxu 00421 (0) 940 580 450
e-mail ksp@hippocampus.sk webová stránka : www.hippocampus.sk
Názov akcie/podujatia : MARTINSKÁ PLUTVA - MEMORIÁL SVAŤA BUMBALU
Termín a miesto konania : 10.3.2018 , Martinská krytá plaváreň Sunny Martin
Odborný garant za realizáciu akcie/podujatia : Peter Poláček
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Prípadná forma účasti mesta * : záštita
Spôsob propagácie mesta : Reklamné banery, web, média

*nehodiace sa prečiarknite
** (napr. spoluorganizátor, záštita, čestný hosť a pod.)

Požadovaná celková výška dotácie od mesta v EUR: 2000 €
Predpokladané celkové náklady na podujatie/akciu : 4000 €

Poskytnutá dotácia od mesta Martin v predchádzajúcich 3 rokoch:
rok 2017

0 Eur

rok 2016

0 Eur

rok 2015

500 Eur

Povinné prílohy:
1. Stručná charakteristika konkrétnej úlohy, podujatia/akcie alebo služby s podrobnou
kvantifikáciou predpokladaných výdavkov a využitím finančných prostriedkov (v
prípade, že žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na viacero akcií/podujatí, je potrebné
rozpísať každé akciu/podujatie
samostatne).
2. Odôvodnenie žiadosti.
3. Fotokópia výpisu z obchodného registra, príp. živnostenské oprávnenie alebo
zriaďovateľská listina a stanovy spoločnosti, resp. združenia.
4. Čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že nemá záväzky voči Mestu Martin ani
organizáciám
zriadeným mestom Martin.
5. Plán podujatí žiadateľa na celý rok.
6. Poverenie štatutárneho zástupcu zastupovať organizáciu (zápisnica zo zvolenia, zápis
v stanovách, menovací dekrét).
7. Potvrdenie o zriadení bankového účtu.
8. Výpis z registra trestov na právnickú osobu.
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9. Čestné prehlásenie žiadateľa - právnickej osoby o tom, že nemá právoplatne uložený
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a
podporu poskytovanú z fondov Európskej únie v čase podania žiadosti.
10.Výpis z registra partnerov verejného sektora vedeného podľa osobitného zákona
(Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov). V prípade, že žiadateľ o poskytnutie dotácie z
rozpočtu mesta nemá povinnosť registrovať sa v tomto registri, doloží čestné
prehlásenie, že nie je partnerom verejného sektora, ktorý má povinnosť
registrovať sa v zmysle osobitného zákona (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
11. Príloha k žiadosti športového klubu o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta
Martin na činnosť klubu počas celého roka.
ROZPOČET: (obsahujúci rozpis predpokladaných príjmov a výdavkov na podujatie/akciu
spracujte podľa nasledovného vzoru)

Výdavky: (na akú položku a koľko budete potrebovať na podujatie/akciu)
Položka:

Suma v EUR:

Prenájom bazéna

600

Organizátorský odev (Trička pre rozhodcov)

500
1000

Ceny (medaile,výherné poháre, vecné ceny, diplomy)
Propagácia (Letáky)

200

Odmeny (pre rozhodcov a iný personál

200

Občerstvenie (Minerálka, malinovka,...)

200

Multimediálna technika (Projektor, LCD, zapožičanie )

300

Fotodokumentácia (zapožičanie, prenájom fotografa, podvodné foto)

500

Iné (administratíva, poplatky, dopravné náklady, poštovné,...)

500
4000

Výdavky spolu:
Zdroje financovania: (spracujte v nasledovnom členení)
500 Eur

Vlastné zdroje:
Dotácia požadovaná od mesta:

2000 Eur

Sponzorské a iné:

1500 Eur

Príjmy spolu:

4000 Eur
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Informácia pre žiadateľa:
Mesto Martin poskytuje dotácie z rozpočtu mesta na základe zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne
záväzného nariadenia
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin č. 105.
O dotáciu z rozpočtu mesta môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ,
ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť
na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta, a to na podporu všeobecne
prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na
podporu podnikania a zamestnanosti.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

V Martine dňa 10.1.2018

........................................................

podpis štatutárneho zástupcu
a pečiatka klubu
Peter Lauko
Príloha č. 2: Odôvodnenie žiadosti
Vzhľadom na to, že sme občianske združenie financované z vlastných zdrojov,
potrebujeme na zvyšovanie kvalifikácie psov a psovodov zdroje aj z mesta. Naše
záchranárske aktivity vykonávame pre občanov mesta Martin a priľahlých oblastí. Všetky
aktivity vykonávame dobrovoľne, bez nároku na odmenu.
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Príloha č. 4: Čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že nemá záväzky voči Mestu Martin
ani organizáciám zriadeným mestom Martin.

My, Klub športového potápania Hippocampus Martin, IČO: 35652926, so sídlom: L.
Novomeského 3, 03861 Martin, prehlasujeme, že voči mestu Martin ani organizáciám
zriadeným mestom Martin nemáme žiadne záväzky.

V Martine dňa 22.1.2018

........................................................

podpis štatutárneho zástupcu
Peter Lauko

Príloha č. 5: Plán podujatí žiadateľa na celý rok.
V roku 2018 plánujeme zorganizovať nasledujúce podujatia:
- Martinská plutva
- pretek vo vodnej záchrane
- veľkonočný ponor s Neptun Šilo - spojené s kurzom potápania pre členov a skiperským
kurzom
- ekoakcia Ekopotápač
Príloha č. 9: Čestné prehlásenie žiadateľa - právnickej osoby o tom, že nemá
právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie v čase podania
žiadosti.
My, Klub športového potápania Hippocampus Martin, IČO: 35652926, so sídlom: L.
Novomeského 3, 03861 Martin, prehlasujeme, že klub nemá právoplatne uložený trest
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie v čase podania žiadosti.

V Martine dňa 22.1.2018

........................................................

podpis štatutárneho zástupcu
Peter Lauko
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Príloha č. 10: Čestné prehlásenie žiadateľa - právnickej osoby o tom, že nie je
partnerom verejného sektora, ktorý má povinnosť registrovať sa v zmysle osobitného
zákona (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov).
My, Klub športového potápania Hippocampus Martin, IČO: 35652926, so sídlom: L.
Novomeského 3, 03861 Martin, prehlasujeme, že nie sme partnerom verejného sektora,
ktorý má povinnosť registrovať sa v zmysle osobitného zákona (Zákon č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V Martine dňa 22.1.2018

........................................................

podpis štatutárneho zástupcu
Peter Lauko
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KLUB

ŠPORTOVÉHO

POTÁPANIA

HIPPOCAMPUS MARTIN
IČO: 35 652 926

DIČ: 2020607006

ČLENSKÁ SCHÔDZA
Prítomní:

Marcel Spiššák, Peter Poláček, Peter Lauko, Peter Grendár
Juraj Michálek, Ondrej Majtán, Radovan Toporcer, Michal Danč
Miroslav Révus (17:51), Nina Pinčiarová (18:08),
Martin Hulla (18:10), Vladimír Tomka (1814), Svatopluk Bumbala

Zapisovateľ:
V Martine:

Marcel Spiššák
24.10.2016 o 17:00 v Sime

Program:
1. Otvorenie ČS (členskej schôdze)
2. Odsúhlasenie programu ČS
3. Prezentácia aktivít v roku 2016
4. Voľba predsedu a podpredsedu klubu
5. Aktivity na plavárni
6. Členský príspevok pre rok 2017 s brigádnickým
7. Iné
8. Záver

Sídlo: SK – Čajkovskékého štvrť 1, 036 01 MT
IČO: 35 652 926
Adresa pre doručovanie pošty:
DIČ: 2020607006
KŠP Hippocampus, Gorkého 1063/35
Banka: Slovenská sporiteľňa Martin
SK – 036 01 Martin
č.ú.: 0351889403/0900

tel: +421 940 740 830
fb: facebook.com/ksphippocampus
web: www.hippocampus.sk
e-mail:info@hippocampus.sk

KLUB

ŠPORTOVÉHO

POTÁPANIA

HIPPOCAMPUS MARTIN
IČO: 35 652 926

DIČ: 2020607006

Záznam a uznesenie z členskej schôdze:
1. Otvorenie ČS
Tajomník klubu Marcel Spiššák pozdravil prítomných a otvoril ČS podľa plánu s
účasťou členov v počte:
Prítomní členovia výboru v počte:2
Riadni členovia klubu: 7
Čestní členovia klubu: 2
S bodom súhlasia za: 8 / proti 0:
Overenie členom výboru:
Marcel Spiššák
Peter Lauko
…......................... ….........................
V Martine 26.10.2016

….........................

2. Odsúhlasenie programu ČS
Program ČS bol odsúhlasený s nasledujúcim dodatkom:
Na návrh Petra poláčka, Ľ. Kornutu a M. Danča o voľbe celého výboru som ja M.
Spiššák reagoval, že to nie je možné, nakoľko sa dobrovolne nevzdávam funkcie. Pri
otázke, či zaradiť do bodu schôdze moje odvolanie zo strany ČS návrh neprešiel v počte
2:1. 4 členovia sa zdržali. Navyše pri bode č. 4 sa zvolí nový pokladník.
Ďalej sa pokračuje podľa programu ČS.

S bodom súhlasia za: 8 / proti 0:
Overenie členom výboru:
Marcel Spiššák
Peter Lauko
…......................... ….........................
V Martine 24.10.2016

….........................

Sídlo: SK – Čajkovskékého štvrť 1, 036 01 MT
IČO: 35 652 926
Adresa pre doručovanie pošty:
DIČ: 2020607006
KŠP Hippocampus, Gorkého 1063/35
Banka: Slovenská sporiteľňa Martin
SK – 036 01 Martin
č.ú.: 0351889403/0900

tel: +421 940 740 830
fb: facebook.com/ksphippocampus
web: www.hippocampus.sk
e-mail:info@hippocampus.sk

KLUB

ŠPORTOVÉHO

POTÁPANIA

HIPPOCAMPUS MARTIN
IČO: 35 652 926

DIČ: 2020607006

3. Prezentácia aktivít v roku 2016

Bod bol na návrh členskej schôdze presunutý na koniec ČS. Bohužiaľ na konci ČS
neostalo na prezentáciu viacerí ako 4 členovia, ktorý už prezentáciu videli. V prezentácii
sú spísané hlavné aktivity klubu v roku 2016. Prostriedky klubu boli míňané na tieto
aktivity. Okrem toho možno vidieť našu spoluprácu z ostatnými organizáciami.
Prezentácia je umiestnená na hlavnej stránke www.hippocampus.sk. Tento Bod
presúvam ja ako tajomník na budúcu ČS ako bod Č.3.
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4 Voľba predsedu a podpredsedu klubu

Uzavreli sme nominácie na funkcie nasledovne. O post predsedu klubu mal záujem
Peter Lauko, o post podpredsedu klubu má záujem Peter Grendár a Ľubomír Kornuta (v
prípade zvolenia sa musí stať riadnym členom klubu, teraz je čestným členom klubu).
ČS odmietla tajné hlasovanie a schválila hlasovanie verejné.
Týmto Peter Lauko odstupuje z funkcie podpredsedu klubu. Dodá to v listinnej podobe.
Voľba podpredsedu klubu:
Peter Grendár : ZA 8 / Proti 0 Peter Grendár funkciu prijal
Ľubomír Kornuta: ZA 2 / Proti 1
Voľba predsedu klubu:
Peter Lauko : ZA 11 / Proti 0 Peter Lauko funkciu prijal
Týmto sa menia základné dokumenty klubu (Živnostenský list,...). Tajomník v spolupráci
s výborom pripravia a zabezpečia zmenu potrebných dokumentov na úradoch.
Ďalej sa mení disponent účtu s platobnou kartou a internet bankingom z Michala Danča
na Peter Lauko: ZA 11 / Proti 0.
Limity nastavené bankou ostávajú nezmenené.
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5. Aktivity na plavárni

Zopakoval som , čo sme si povedali na plavárni a slovo som odovzdal Petrovi
Grendárovi, ktorý vysvetlil možnosti nás na plavárni.
Podčiarkli sme hlavne dôležitosť účasti na tréningoch a spoluprácu rodičov a vlastne
všetkých. Informoval som o prihlásení sa na Aronax Apnea Cup 2017 nás - dospelácky
tím a detský tím.
Peter Poláček s Petrom Grendárom informujú o možnosti znovuzorganizovania
Martinskej Plutvy 3 ročníka.
Predstavil som Web k aktivitám na plavárni (Menu Naše aktivity, Naša plaváreň) , kde
sú videonávody a publikácie k technikám výuky na plavárni a výsledková listina našich
výkonov.
R. Toporcer informuje , že jeho dcéra sa začala nudiť na plavárni, čo je dôvodom, prečo
prestali chodiť.
Odpovedali sme Radovi, že my sa budeme snažiť ale snažiť sa musí aj on svojou
účasťou. Ja som ešte reagoval, že nie všetci ľudia majú v obľube potápanie a
nemôžeme ich nútiť.
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6. Členský príspevok na rok 2017 a brigádne

Predniesol som návrh, aby členský príspevok ostal vo výške 40 € a pribudla pre členou
povinnosť zúčastniť sa 10 hodín na brigáde, v opačnom prípade budú musieť za každú
hodinu nezúčastnenú na brigádach zaplatiť 10 € navyše. Ak toto nesplnia, 40 € ČP im
zaručuje výhody klubu ale nie hlasovacie právo. Takisto budú v poradovníku výhod za
aktívnymi členmi. Návrh ČS nezavrhla ale posunula na rozvinutie systému odmeňovania
na ďalšiu ČS.
Peter Lauk by rád vydel vpodstate každého prispieť svojou troškou k činnosti klubu.
Nevidí problém, aby ľudia obetovali z 8760 hodín ročne 10 hodín aj klubu.
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7. Iné

Snažil som sa ja i Peter Lauko vysvetliť zbytočnosť rozšírenia výboru, nakoľko to nie je
kontrolný orgán ale iba exekutívny. ČS má možnosť kontrolovať výbor. ČS bude každé
2 týždne v pondelok od 17:00 hodv Sime, kde môže prísť každý člen.
K pokladni sme sa dohodli, že Michal Danč formálne odovzdá pokladňu Tajomníkovi
klubu, ktorý ju bude viezť do 31.12.2016. Od 1.12.2016 ju bude viezť nový pokladník.
Od tohoto termínu sa spraví hrubá čiara a bude sa hospodárenie klubu mesačne
zverejňovať na www.hippocampus.sk. Formu si navrhne pokladník po odsúhlasení
výborom a následne ČS. Zodpovednosť bude niesť za vedenie pokladne iba pokladník.
Voľba pokladníka klubu:
Ľubomír Kornuta: ZA 10 / Proti 1 Ľubomír Kornuta funkciu prijal
Peter poláček ponúkol možnosť hlasovania za asistenta pokladníka.
Voľba asistenta pokladníka klubu:
Martin Hulla : ZA 8 / Proti 0 - Martin Hulla funkciu prijal
Ľubomír Kornuta: ZA 2 / Proti 1
Marcel Spiššák upozornil na fakt, že Ľubomír Kornuta už pokladníkom bol a funkciu mu
prevzal Peter Poláček pre jeho zaneprázdnenosť a nevenovanie sa tejto funkcii. Takisto
som upozornil Ľubomíra Kornutu o nutnosti stania sa riadnym členom klubu na
vykonávanie tejto funkcie. Funkciu pokladník nemôže vykonávať čestný člen klubu.
Informoval som o poradí dôležitosti oznamovania správ. Výbor informuje ČS
prostredníctvom tohoto poradia:
1. Stránky www.hippocampus.sk
2. Facebook: http://facebook.com/ksphippocampus
3. Email: Súkromný email, pokiaľ ho člen klubu výboru oznámi

S bodom súhlasia za: 10 / proti 0:
Overenie členom výboru:
Marcel Spiššák
Peter Lauko
…......................... ….........................
V Martine 24.10.2016

Peter Grendár
….........................

Sídlo: SK – Čajkovskékého štvrť 1, 036 01 MT
IČO: 35 652 926
Adresa pre doručovanie pošty:
DIČ: 2020607006
KŠP Hippocampus, Gorkého 1063/35
Banka: Slovenská sporiteľňa Martin
SK – 036 01 Martin
č.ú.: 0351889403/0900

tel: +421 940 740 830
fb: facebook.com/ksphippocampus
web: www.hippocampus.sk
e-mail:info@hippocampus.sk

KLUB

ŠPORTOVÉHO

POTÁPANIA

HIPPOCAMPUS MARTIN
IČO: 35 652 926

DIČ: 2020607006

8. Záver

Najbližššia ČS bude 7.11.2016 v Pondelok v Sime o 17:00. Program bude včas na
www.hippocampus.sk
Ďakujeme za účasť.
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V Martine 24.10.2016

Zapísal:
Marcel Spiššák
Tajomník klubu

…...................................

Prezenčná listina:
Prítomní riadni členovia klubu (s hlasovacim právom) - výboru :
1 ……………………………
Peter Lauko

2 ……………………………

Marcel Spiššák

3 ……………………………

Prítomní riadni členovia klubu (s hlasovacim právom):
1 ……………………………
2 ……………………………
3 ……………………………
4 ……………………………
5 ……………………………
6 ……………………………
7 ……………………………
8 ……………………………
9 ……………………………
10 .…………………………

11 ……………………………
12 ...…………………………
13 ……………………………
14 ……………………………
15 ……………………………
16 ……………………………
17 ……………………………
18 ……………………………
19 ……………………………
20 ……………………………

Prítomní čestní členovia klubu (s poradným právom):
1 ……………………………
2 ……………………………

3 ……………………………
4 ...…………………………
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