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HIPPOCAMPUS MARTIN 
IČO: 35 652 926 DIČ: 2020607006 

 

 
ČLENSKÁ SCHÔDZA  

 
 
Prítomní: Marcel Spiššák, Ondrej Majtán, Martin Hulla, Peter Lauko, Peter Grendár 

 
 
Zapisovateľ: Marcel Spiššák 
 
V Miesto konania: Areál SIM - Martin-Priekopa 
 
Dátum konania: 30.10.2017 - 19:00 
 
Program: 
Príloha: 
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HIPPOCAMPUS MARTIN 
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Záznam a uznesenie z členskej schôdze: 
 
1. Otvorenie ČS 
 

Marcel Spiššák pozdravil prítomných a otvoril ČS podľa plánu s účasťou členov            
v počte: 
 

Prítomní členovia výboru v počte: 2 
Riadni členovia klubu: 4 
Čestní členovia klubu: 0 

 
S bodom súhlasia za: 3 / proti 1: 
 
Overenie členom výboru: 
Marcel Spiššák Peter Lauko Peter Grendár Zapísal: 
tajomník klubu predseda klubu podpredseda klubu  
 
…......................... …......................... …......................... ….........................  
 
V Martine 30.10.2017 o 19:10 
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2. Odsúhlasenie programu ČS 
 

Program ČS bol odsúhlasený s nasledujúcim dodatkom: 
 

1. Zhodnotenie roku 2017 
2. Príprava plaveckej súťaže  
3. Dokončenie sauny 
4. Výmena zámkov v priestoroch klubu 
5. Potápačské centrum 
6. Najbližšie akcie 
7. Klubový bazén 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
S bodom súhlasia za: 4 / proti 0 
 
Overenie členom výboru: 
Marcel Spiššák Peter Lauko Peter Grendár Zapísal: 
tajomník klubu predseda klubu podpredseda klubu  
 
…......................... …......................... …......................... ….........................  
 
 V Martine 30.10.2017 o 19:15 
 
 
 
Bod č.3. Zhodnotenie roku 2017 

 
Peter Lauko vyjadril názor, že treba zlepšiť naše činnosti v potápačských           
aktivitách, viac spoločne potápať. Marcel Spiššák vyrobí dotazník , čo chýba           
členom v klube, aby sme naším členom mohli vyjsť viac v ústrety a umožniť viac               
spoločných potápačských aktivít. Každý do najbližšieho piatku pošle aspoň 1          
otázku do dotazníka. 
MArcel podotkol, že noví členovia majú odpotápaných aj tento rok pár ponorov.            
Vidí problém v tom, že aj keď spravíme plán akcií na nasledujúci rok, ľudí to               
dostatočne nemotivuje na spoločné aktivity. Jednoducho je doba, keď si každý           
robí čo chce.  
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S bodom súhlasia za: 4 / proti 0: 
 
Overenie členom výboru: 
Marcel Spiššák Peter Lauko Peter Grendár Zapísal: 
tajomník klubu predseda klubu podpredseda klubu  
 
…......................... …......................... …......................... ….........................  
 
 V Martine 30.10.2017 o 19:30 
 
Zapísal: …................................... …................................... 
 
Bod č.4. Dokončenie Sauny 

 
V diskusii sme sa zhodli, že musíme uzavrieť tému sauna. Vyplynuli nasledujúce            
možnosti. Do sauny bolo už investovaných mnoho síl a prostriedkov, ktoré musíme            
rozumne zhodnotiť ale podľa našich možností.  

1. Dokončenie sauny  
Je podmienené povinnou účasťou viacerých členov nielen na financovaní ale i na            
prácach okolo dokončenia. Nemôže to byť aktivita pár ľudí. Dňa 13.11. na nasledujúcej             
ČS uskutočníme posledné záväzné hlasovanie, čo so saunou. Prítomní členovia          
rozhodnú. 

2. Prerobenie sauny na sklad 
Saunu prerobíme do podoby skladovacích priestorov. 

 
S bodom súhlasia za: 5 / proti 0: 
 
Overenie členom výboru: 
Marcel Spiššák Peter Lauko Peter Grendár Zapísal: 
tajomník klubu predseda klubu podpredseda klubu  
 
…......................... …......................... …......................... ….........................  
 
 V Martine 30.10.2017 o 19:40 
 
Zapísal: …................................... …................................... 
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Bod č.5. Výmena zámkov 
 

V Septembri 2017 nám všetky zámky na základni v Lome Rieka poškodili vandali             
dvojzložkovím lepidlom. Marcel Spiššák následne zo zámkov opatrne lepidlo odstránil,          
zámky demontoval a dal ich zoservisovať na nové kľúče. V priestoroch klubu boli             
vyrobené 2 konfigurácie kľúča. 
Generálny kľúč - otvorí všetky zámky v klubových priestoroch 
Členský kľúč - otvorí iba zámky schválenej ČS  
Kľúče sa budú vidávať na ČS po odsúhlasení výborom alebo ČS. 
Generálny kľúč Marcel dá vyrobiť pre  Výbor, Peter Poláček, Ondrej Majtán, Vrátnica  

S bodom súhlasia za: 5 / proti 0: 
 
Overenie členom výboru: 
Marcel Spiššák Peter Lauko Peter Grendár Zapísal: 
tajomník klubu predseda klubu podpredseda klubu  
 
…......................... …......................... …......................... ….........................  
 V Martine 30.10.2017 o 19:50 
 
Zapísal: …................................... …................................... 
 
 
Bod č.6. Potápačské centrum 

 
Potápačské centrum máme schválené Technickou komisiou ZPS , zostáva nám          
odobrenie prezídiom ZPS a zaplatením poplatkov. 

 
S bodom súhlasia za: 5 / proti 0: 
 
Overenie členom výboru: 
Marcel Spiššák Peter Lauko Peter Grendár Zapísal: 
tajomník klubu predseda klubu podpredseda klubu  
 
…......................... …......................... …......................... ….........................  
 
 V Martine 30.10.2017 o 20:00 
 
Zapísal: …................................... …................................... 
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Bod č.7. Najbližšie akcie 
 

Do konca roku budeme spoluorganizovať s hasičmi Mikuláša a 31.12. v lome Rieka pri 
Kraľovanoch tradičný Silvestrovský potop 

 
S bodom súhlasia za: 5 / proti 0: 
 
Overenie členom výboru: 
Marcel Spiššák Peter Lauko Peter Grendár Zapísal: 
tajomník klubu predseda klubu podpredseda klubu  
 
…......................... …......................... …......................... ….........................  
 V Martine 30.10.2017 o 20:15 
Zapísal: …................................... …................................... 
 
Bod č.8. Klubový bazén 

 
Množili sa rôzne informácie o zrušené klubového bazénu. Peter Grandár  ubezpečil, že 
do konca roku 2017 sa nič rušiť nebude. Navrhli sme v prípade obsadenia našej hodiny 
možnosť iných termínov. 
Sobota : 12-13 hodina  
Nedeľa: 12-13 hodina 
Pondelok: 19-20 hodina 
Peter Grendár nás bude o zmenách informovať. Naďalej funguje model bazén za pomoc 
pri servise a čistení bazénov. 

S bodom súhlasia za: 4 / proti 0: 
Overenie členom výboru: 
Marcel Spiššák Peter Lauko Peter Grendár Zapísal: 
tajomník klubu predseda klubu podpredseda klubu  
 
…......................... …......................... …......................... ….........................  
 V Martine 30.10.2017 o 20:30 
 
Zapísal: …................................... …................................... 
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Bod č.9. Príprava plaveckej súťaže 
 

Pretek spoluorganizujeme s Veselým vodným svetom 
Vedúci preteku je Peter Lauko - manažuje ostatných v organizačnom tíme 
Peter Grendár zabezpečí spoluprácu s Veselým vodným svetom 
Ondrej Majtán sa pokúsi zabezpečiť fotodokumentáciu akcie 
Termíny. 
13.11.2018 - Marcel pripraví návrh loga a grafiky 
31.1.2018 - Termín prihlásenia do súťaže a zaplatenie štartovného 50 €/tím 
31.1.2018 - Marcel navrhol, že nakoľko už nie je mesto v nútenej správe, spraví projekt 
na mesto Martin 
5.2.2018 - Pripravíme rozpočet súťaže 
10.2.2018 - Oslovíme ZPS  
10.3.2018 - Súťaž 

 
S bodom súhlasia za: 5 / proti 0: 
 
Overenie členom výboru: 
Marcel Spiššák Peter Lauko Peter Grendár Zapísal: 
tajomník klubu predseda klubu podpredseda klubu  
 
…......................... …......................... …......................... ….........................  
 V Martine 30.10.2017 o 20:45 
Zapísal: …................................... …................................... 
 
Bod č.10. Rôzne 

 
Uznesenie - Viď zápis 

S bodom súhlasia za: 5 / proti 0: 
 
Overenie členom výboru: 
Marcel Spiššák Peter Lauko Peter Grendár Zapísal: 
tajomník klubu predseda klubu podpredseda klubu  
 
…......................... …......................... …......................... ….........................  
 V Martine 30.10.2017 o 21:00 
 
Zapísal: …................................... …................................... 
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Prezenčná listina: 
 
Prítomní riadni členovia klubu (s hlasovacim právom) - výboru : 
 
Peter Lauko - predseda klubu 1 …………………………… 
 
Peter Grendár - podpredseda klubu 2 …………………………… 
 
Marcel Spiššák - tajomník klubu 3 …………………………… 
 
Prítomní riadni členovia klubu (s hlasovacim právom): 
 

1 …………………………… 11 …………………………… 
 
2 …………………………… 12 ...………………………… 
 
3 …………………………… 13 …………………………… 
 
4 …………………………… 14 …………………………… 
 
5 …………………………… 15 …………………………… 
 
6 …………………………… 16 …………………………… 
 
7 …………………………… 17 …………………………… 
 
8 …………………………… 18 …………………………… 
 
9 …………………………… 19 …………………………… 
 
10 .………………………… 20 …………………………… 

 
Prítomní čestní členovia klubu (s poradným právom): 
 

1 …………………………… 2 …………………………… 
 

 V Martine 30.10.2017 o 21:25 
 
Zapísal: …................................... …................................... 

 
Sídlo: SK –L. Novomeského 3, 036 01 MT IČO: 35 652 926  tel: +421 940 740 830 
Adresa pre doručovanie pošty: DIČ: 2020607006 fb: facebook.com/ksphippocampus 
KŠP Hippocampus, Gorkého 1063/35 Banka: Slovenská sporiteľňa Martin web: www.hippocampus.sk 
SK – 036 01  Martin č.ú.: 0351889403/0900 e-mail:info@hippocampus.sk 
Strana: …8… z 8. 

mailto:info@hippocampus.sk

