ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA RADY ZAKLADAJÚCICH ČLENOV ZDRUŽENIA

HK HAVRANI Piešťany
združenie:

HK HAVRANI Piešťany

so sídlom:

Hlboká 92, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

IČO:

42 401 917

registrácia:

Register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR,
rozhodnutie VVS/1-900/90-452 94 zo dňa 23.12.2014

(ďalej ako „Združenie“)

miesto a čas konania:

sídlo Združenia,
dňa 31.10.2017, 10.00 hod.

Prítomní členovia Rady zakladajúcich členov:
1.
2.
3.
4.

Lukáš Moravčík, predseda Združenia a zakladajúci člen Združenia
Jaroslav Lušňák, zakladajúci člen Združenia, športový manažér
Peter Bohuš, zakladajúci člen Združenia, generálny manažér
Radoslav Kolník, zakladajúci člen Združenia, šéftréner

Pozvaní hostia:
5. Michal Čuridlo, Individuálny člen Združenia, manažér pre komunikáciu
6. Matej Valo, Individuálny člen Združenia, generálny sekretár
7. Michal Peško, Individuálny člen Združenia, športový manažér

Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba predsedu rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia a zapisovateľa
zápisnice z rokovania.
2. Žiadosť o zľavu z rodičovského poplatku zo zdravotných dôvodov.
3. Rodičovské poplatky – prehľad a aktuálny stav.
4. Situačná správa ohľadne Zhromaždenia individuálnych členov Združenia.
5. Klubové čiapky HK HAVRANI.
6. Hokejová škôlka HAVRÁNOK – GESTO PRE MESTO.
7. HAVRAN CUP Piešťany 2017 – turnaj pre ročník 2010 a mladší.
8. Bazár hokejových vecí – www.hokejbazar.sk
9. Deti na hokej 2017 (SZĽH).
10. Záver.

Zápis z rokovania Rady Združenia:

K bodu č. 1:

Otvorenie a voľba predsedu rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia a
zapisovateľa zápisnice z rokovania:

Pán Lukáš Moravčík poverený vedením rokovania Rady zakladajúcich členov Združenia (ďalej ako
„Rada“) do zvolenia Predsedu rokovania Rady, otvoril rokovanie Rady a konštatoval, že sú prítomní
všetci zakladajúci členovia Združenia, t.j. Rada je uznášaniaschopná.
Pán Lukáš Moravčík navrhol voľbu Predsedu rokovania Rady a zapisovateľa zápisnice z rokovania Rady.
Za Predsedu rokovania Rady navrhol zvoliť p. Petra Bohuša a za zapisovateľa zápisnice z rokovania Rady
navrhol zvoliť p. Mateja Vala.
Iných návrhov a pripomienok nebolo.
K bodu č. 1 bolo jednomyseľne - 100% hlasmi všetkých členov Rady - prijaté Uznesenie č. 1 v
nasledovnom znení:
Uznesenie č. 1:
„Za predsedu rokovania Rady sa volí p. Peter Bohuš a za zapisovateľa zápisnice z tohto rokovania
Rady sa volí p. Matej Valo.“

K bodu č. 2:

Žiadosť o zľavu z rodičovského poplatku zo zdravotných dôvodov:

Predseda rokovania predložil v zmysle programu rokovania požiadavku na zľavu z rodičovského
poplatku vo výške 52,50 Eur pre Patrika Strapatého a to na základe žiadosti poslanej na klub dňa
20.10.2017. Dôvodom boli zdravotné dôvody od 1.5.2017 do 31.8.2017 doložené lekárskym nálezom.
Predseda rokovania zároveň odporúča uvedenú žiadosť zakladajúcim členom Združenia schváliť
v plnom rozsahu.
Iných návrhov a pripomienok nebolo.
K bodu č. 2 bolo jednomyseľne - 100% hlasmi všetkých členov Rady - prijaté Uznesenie č. 2
v nasledovnom znení:
Uznesenie č. 2:
„Rada Združenia schvaľuje zľavu z rodičovského poplatku zo zdravotných dôvodov v zmysle
predloženého návrhu Predsedu rokovania Rady. Zľava je účinná dňom prijatia. Rada Združenia
ukladá generálnemu sekretárovi Matejovi Valovi upraviť výšku ročného rodičovského poplatku pre
Patrika Strapatého zníženú o 52,50 Eur.“

K bodu č. 3:

Rodičovské poplatky – prehľad a aktuálny stav:

Predseda rokovania predložil v zmysle programu rokovania aktualizáciu stavu platenia rodičovských
poplatkov. Aktuálna výška nedoplatkov je na úrovni 3 871 Eur (k 30.10.2017). Predseda rokovania
navrhol Rade Združenia prijať opatrenia smerujúce k zníženiu pohľadávok Združenia z rodičovských
poplatkov a k predchádzaniu ich vzniku.
Vo vzťahu k aktuálnym nedoplatkom na rodičovských poplatkov navrhol schváliť uznesenie, na základe
ktorého Predseda Zduženia vystaví dočasný zákaz účasti hráča na športovej činnosti (účasť na
tréningoch a súťaži) v prípade, ak nebude príslušný nedoplatok vrátane mesačného poplatku za mesiac
november 2017 uhradený najneskôr do 30.11.2017, alebo písomne dohodnutý spôsob jeho zaplatenia.
Toto rozhodnutie Predsedu Združenia sa oznámi hráčovi a jeho zákonnému zástupcovi a prípadne aj
na webových stránkach Združenia (www.hkhavrani.sk). Združenie o možnosti dočasného zákazu účasti
hráča na športovej činnosti pre nezaplatenie nedoplatkov na rodičovských poplatkoch vrátane
mesačného poplatku za mesiac november 2017 informuje hráča a jeho zákonného zástupcu bez
zbytočného odkladu.
Vo vzťahu k predchádzaniu nedoplatkov na rodičovských poplatkov navrhol Predseda rokovania
schváliť uznesenie, na základe ktorého bude Predseda Združenia oprávnený vystaviť dočasný zákaz
účasti hráča na športovej činnosti (účasť na tréningoch a súťaži) v prípade, ak hráč alebo jeho zákonný
bude mať na rodičovských poplatkoch nedoplatok vo výške minimálne dvoch mesačných platieb. Pred
vydaním takého zákazu Predseda Zduženia prihliadne na okolnosti hodné osobitného zreteľa pre ktoré
hráčovi predmetný nedoplatok na rodičovských poplatkoch vznikol.
Iných návrhov a pripomienok nebolo.
K bodu č. 3 bolo jednomyseľne - 100% hlasmi všetkých členov Rady - prijaté Uznesenie č. 3 v
nasledovnom znení:
Uznesenie č. 3:
„Rada Združenia ukladá Predsedovi Združenia vystaviť dočasný zákaz účasti hráčov na športovej
činnosti (účasť na tréningoch a súťaži), ktorí budú mať k 30.11.2017 nedoplatky na rodičovských
poplatkoch a to až do momentu uhradenia rodičovských poplatkov v zmysle aktuálneho výmeru,
ktorý je zverejnený na webovom sídle klubu, alebo do momentu kedy bude písomne dohodnutý
spôsob zaplatenia nedoplatku s príslušným hráčom a jeho zákonným zástupcom. Združenie o
možnosti dočasného zákazu účasti hráča na športovej činnosti pre nezaplatenie nedoplatkov na
rodičovských poplatkoch vrátane mesačného poplatku za mesiac november 2017 informuje hráča a
jeho zákonného zástupcu bez zbytočného odkladu po prijatí tohto Uznesenia.
Rada Združenia oprávňuje Predsedu Združenia vystaviť dočasný zákaz účasti hráčov na športovej
činnosti (účasť na tréningoch a súťaži), ktorí budú mať nedoplatky na rodičovských poplatkoch výške
minimálne dvoch mesačných platieb. Pred vydaním takého zákazu Predseda Zduženia prihliadne na
okolnosti hodné osobitného zreteľa pre ktoré hráčovi predmetný nedoplatok na rodičovských
poplatkoch vznikol."

K bodu č. 4:

Situačná správa - Zhromaždenie individuálnych členov Združenia:

Generálny sekretár Matej Valo predniesol Rade Združenia situačnú správu o prípravách Zhromaždenia
individuálnych členov Združenia, ktoré je naplánované na 14. novembra (utorok) 2017 o 18.00 hodine
v priestoroch Zimného štadióna, Hlboká 92, Piešťany. Hlavným bodom programu je okrem
vyhodnotenia priebežného stavu hospodárenia a plnenia rozpočtu naplánovaného na sezónu
2017/2018 predstavenie individuálnych členov Združenia a voľba členov Dozornej rady Združenia
volených individuálnymi členmi Združenia, vrátane voľby predsedu Dozornej rady.

K bodu č. 5:

Klubové čiapky HK HAVRANI:

Predseda rokovania predložil v zmysle programu rokovania výzvu na prebratie klubovej čiapky HK
HAVRANI určenej pre hráčov a realizačné tímy jednotlivých ročníkov klubu HK HAVRANI Piešťany.
Podmienkou nároku na prebratie čiapky je úhrada rodičovských poplatkov vrátane mesačného
poplatku za mesiac november 2017 uhradený najneskôr do 20.11.2017 ako aj pravidelná účasť na
tréningovom procese. Čiapku je možné si vyzdvihnúť u generálneho sekretára klubu Mateja Vala (0907
140 809) v priestore jeho kancelárie a to v termíne od pondelka do piatku v čase od 16:00 do 16:45
hod.

K bodu č. 6:

Hokejová škôlka HAVRÁNOK – GESTO PRE MESTO:

Predseda rokovania predložil v zmysle programu rokovania situačnú správu ohľadne pripravovaného
projektu hokejovej škôlky HAVRÁNOK, ktorá získala v rámci grantového programu GESTO PRE MESTO
grant vo výške 1.000 Eur. Predseda rokovania informoval Radu Združenia o príprave zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku zo strany vyhlasovateľa grantu, na ktorú momentálne čakáme.
Následne Združenie HK HAVRANI obstará pomôcky určené pre hokejovú škôlku, najmä detský trenažér
korčuľovania (nastaviteľný), chrániče na lakte, značkovacie méty, rozlišovacie tielka a pod. Predseda
rokovania zároveň informoval Radu Združenia o Žiadosti o povolenie využívania vyhradeného priestoru
počas verejného korčuľovania pre hokejovú škôlku HAVRÁNOK, ktorá bola adresovaná na Mesto
Piešťany 12.10.2017. Momentálne čakáme na schválenie žiadosti zo strany Mesta Piešťany. Plánovaný
začiatok hokejovej škôlky korčuľovania HAVRÁNOK je koniec novembra 2017, ktorý je však
podmienený súhlasom Mesta ako aj podpisom Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo strany
vyhlasovateľa grantu GESTO PRE MESTO.

K bodu č. 7:

HAVRAN CUP Piešťany 2017 – turnaj pre ročník 2010 a mladší:

Predseda rokovania predložil v zmysle programu rokovania návrh propozícií pripravovaného turnaja
HAVRAN CUP Piešťany 2017, určený pre ročník 2010 a mladší. Miesto konania turnaja - Zimný štadión
Easton Aréna PIEŠŤANY. Dátum konania turnaja je 17.12.2017 (nedeľa) od 8:00 do 16:00 hod. Vedúci
organizačného výboru je Peter Bohuš, zástupca vedúceho organizačného výboru Matej Valo.
Predbežne potvrdení účastníci turnaja sú HK HAVRANI Piešťany „A“ a „B“, HC SLOVAN Bratislava, HC
Uherské Hradište, HC Oceláři Třinec, HOBA Bratislava, HC Vitkovice Ridera a VSK TECHNIKA HOKEJ

BRNO. Predseda rokovania a zároveň vedúci organizačného výboru pripraví na najbližšie rokovanie
Rady Združenia rozpočet turnaja ako aj harmonogram turnaja a s návrhom sprievodných akcií. Záštitu
nad turnajom prebral slovenský reprezentant Patrik Lušňák a odchovanec klubu ŠHK37 Piešťany Michal
Peško.
K bodu č. 8:

Bazár hokejových vecí – www.hokejbazar.sk:

Predseda rokovania predložil v zmysle programu rokovania situačnú správu ohľadne portálu
www.hokejbazar.sk, ktorý bol vytvorený za účelom predaja použitých hokejových vecí primárne pre
hráčov klubu HK HAVRANI Piešťany. Portál je funkčný a pripravený na používanie.

K bodu č. 9:

Deti na hokej 2017 (SZĽH):

Marketingový manažér Michal Čuridlo informoval Radu Združenia o pripravovanej akcii Deti na hokej,
ktorá je naplánovaná na 10.12.2017. Michal Čuridlo na najbližšom rokovaní Rady predloží na schválenie
rozpočet na pripravovanú akciu, vrátane harmonogramu informačnej kampane a návrhu sprievodných
akcií.

K bodu č. 10:

Záver:

Predseda rokovania Rady konštatoval, že program rokovania Rady bol vyčerpaný, uznesenia boli
schválené a keďže zo strany prítomných už neboli dané žiadne iné pripomienky ani návrhy, rokovanie
Rady ukončil o 12.00 hod.

________________________________

________________________________

Peter Bohuš

Matej Valo

Predseda rokovania Rady

Zapisovateľ zápisnice

