
Zápis zo zasadnutia výboru KOB ATU Košice 

 

Termín: 6.3.2013 

Miesto:  klubovňa klubu 

Prítomní: Jozef  Pollák, Elena Belicová, Vladimír Tysz, Judita Sádecká, Jana Macinská, František Papuga, Jana Slámová  

Hostia : Boris Ďurčo 

                 

 
1. Absolvované a prebiehajúce aktivity  

 

- výročná členská schôdza 

- fašiangový karneval 

- Košická 40-tka Kavečany  

- Valentínska snežienka 

- MS v LOB ( účasť SK pretekárov výsledkovo zaostáva ) 

- klubové sústredenie na Štrbskom plese v nadväznosti na repre sústredenia 

- repre sústredenie juniorov a seniorov v Maďarsku spojené s prvými jarnými pretekami Boroka cup 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

- bol vydaný bulletin na Karst Cup, distribuovaný v Maďarsku 

- prebieha prerozdelenie dotácií zo SAUŠ 

- očakávame rozhodnutie o dotácii mesta Košice na rok 2013 

- dotácia z ministerstva školstva na GPS 2013 neschválená 

- klub SZVE Szeged podáva projekt na letnú akciu V4, účasť členov nášho klubu pre už naplánované aktivity   

obmedzená 

- projekt stálych kontrol – súhlas mestských lesov predbežne máme, bude sa v prácach pokračovať 

- máme súhlas na použitie prezentačného videa Ruskej federácie na predabovanie 

 

2. Pripravované podujatia 

 

- pripravuje sa víkendové klubové sústredenie s DTC Miskolc 15.-17.3.13 

- rieši sa možnosť usporiadania nominačných pretekov pre Maďarskú reprezentáciu - apríl 

- OO Cup Slovinsko – rieši sa ubytovanie, máme ponuku na posteľové ubytovanie 

- Školské preteky ZŠ, SŠ: mestské kolo návrh Anička - apríl, poverená škola Evanjelické Gymnázium (overiť toalety) 

                                          krajské kolo návrh Bernolákova - máj, poverená škola ZŠ Kysak 

- Oblastný rebríček Silica – Horáreň 6.4.13  

- Karst Cup : nová dvojica mapárov z Maďarska 

                   pripraviť štruktúru organizačného tímu 

 

3. Rôzne  

 

- J. Macinská upraví formulár pre kontá členov 

- výbor schválil zmeny v kritériách podpory členov nominovaných na vrcholové podujatia na rok 2013, materiál bude 

po úprave daný na vedomie 

- bol prediskutovaný návrh na zmenu súťažných kategórií oblastných rebríčkov; poznať aj názor SNV a Kysak, potom 

sa rozhodne 

- výbor schválil nákup novej tlačiarne na tlač máp 

- náborové preteky – uskutoční sa samostatné stretnutie k ich organizovaniu 

 

 

 

 

Zapísala: Haile 

 

 

 
 


