
 

 

 

Zápisnica zo dňa 07.11.2019 

zo zasadnutia Výboru KC Košice, konaného od 17,45 hod. do 19,30 hod. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Prítomní:   p.Grinčová, p.Tőcziková, p.Bružeňáková,  p.Ferčáková, p. Fialková 

   Tréneri: p. Lipčáková 

  

    

Zasadnutie viedla:  p.Grinčová 

Miesto konania:  Crow aréna Košice, Kavečianska 1, Košice 

 

   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 

Otvorenie 

Zasadnutie výboru zvolala, otvorila a viedla p. Grinčová – predseda KCK.  

 

1. Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2019  

 Občianske združenie Kraso Centrum Košice bolo zaregistrované do zoznamu prijímateľov 2% 

dane za rok 2019.  

Vybavil: p.Grinčová 

 Pri špecifikácii použitia 2% podielu zaplatenej dane v OBCHODNOM VESTNÍKU, za rok 2017, 

došlo k chybe v uvedení súm prijatých a použitých prostriedkov, ktoré je potrebné opraviť. 
Vybavuje: p. Ferčáková 

 Pre oprávnenosť prijímanie 2% podielu dane v roku 2020, je potrebné, podľa zákon č.346/2018 

Z.z. o registri mimovládnych organizácií, skontrolovať registráciu občianskeho združenie Kraso 

Centrum Košice v tomto registri. 

Vybavuje: p.Grinčová 

  

2. Zaslanie sponzorského listu 

 Sponzorský list, vypracovaný p.Bružeňákovou, bude rozoslaný, Kraso Centrom Košice, 

podnikateľským subjektom za účelom ich finančnej, alebo materiálnej podpory súťaže VC Košíc 

a Košickej korčulky. Zároveň budú oslovení mailom aj rodičia, ktorí podľa svojich možností, 

môžu týmto listom osloviť ďalšie spoločnosti, pričom zašlú informáciu p.Bružeňákovej o tom, 

ktoré subjekty boli oslovované, resp. chcú osloviť, aby sa tým predišlo duplicitnému oslovovaniu. 

Vybavuje: p .Bružeňáková a p. Grinčová 

 

3. Vyúčtovanie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 

 Slovenský krasokorčuliarsky zväz poskytne na základe Zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku, finančný príspevok vo výške 3 999,06Eur. Príspevok bude poskytnutý formou úhrady 

faktúry za prenájom ľadovej plochy Kraso Centra Košice za mesiac 08/2019. 

Vybavuje: p.Grinčová a p.Ferčáková 

 

4. Propagácia Kraso Centra Košice 

 Prostredníctvom p.Račinskis bola Kraso Centru ponúknutá spolupráca na mediálnu propagáciu 

klubu. Bližšie informácie, forma, frekvencia a podmienky spolupráce budú dohodnuté do 

15.11.2019 

Vybavuje: p.Bružeňáková 

 

5. Zostavenie OV pre VC Košice a Košickú korčulku 

 50. ročník VC Košice a 27. ročník Košickej korčulky sa bude konať v termíne 18.-19.1.2020 

Organizačný výbor bol navrhnutý nasledovne: 

 

 Riaditeľ preteku: Katarína Ondášková 

 Hlavný organizačný pracovník: p.Bružeňáková 

 Zodpovedný za štadión a ľadovú plochu: p.Tőcziková 

 Zodpovedný za hudbu: p.Ferčák 

 Zdravotná služba: p.Klohnová 

 Rozhodcovia: p.Fialková 

 Technika: upresní sa po dohode s p.Stankovianskou 



 

 

 Ceny: p.Tőcziková 

 Hlásateľ: p.Petričová 

 Video: p.Petrič 

 Zodpovedný za občerstvenie: p.Šoltýsová 

 

 Dizajn plagátu VC Košíc bude pozmenený, so zakomponovaním „50.“ výročia tejto súťaže, do 

loga Kraso Centra. Až po spracovaní nového grafického návrhu, osobitého pre tento rok, pôjdu do 

tlače aj tašky a diplomy. 

 

6. Mikuláš. 

 Dňa 5.12.2019 budú pre deti v prípravke, ako aj klubové deti pripravené Mikulášske balíčky. 

P.Džupinová vyžiada cenovú ponuku na balíčky od spoločnosti LABAŠ s.r.o.  

Vybavuje: p.Lipčáková a p.Ferčáková 

 

7. Informácie o prípravke 

 

 Rodičom prípravky bude zaslaný informačný mail s inštrukciami k ukončeniu prvej etapy výcviku. 

Zároveň budú požiadaní o vyplatenie výcvikového poplatku do 15.12.2019. 

15.12.2019-Mikuláš 

19.12.2019-posledný tréning prípravky a odovzdávanie korčuli 

26.12.2019-Vianočné korčuľovanie 

31.12.2019-Silvestrovské korčuľovanie 

7.1.2020-Zápis do II. etapy krasokorčuliarskeho výcviku a zároveň aj prvý tréning 

 

Vybavuje: p.Lipčáková a p. Ondášová 

 

8. Zvýšenie sadzby za prenájom ľadovej plochy. 

 

 Dňa 29.10.2019 nám bolo listom doručené oznámenie, od vedenia Zimného štadiónu Crow Arena, 

o navýšení hodinovej sadzby za prenájom ľadovej plochy o 20%, s účinnosťou od 1.11.2019. 

V tejto súvislosti bola zaslaná vedeniu Crow Arény žiadosť o zníženie poplatku za prenájom 

ľadovej plochy ako dlhoročného a zároveň jedného z najobjemnejších odberateľov. Po doručení 

odpovede bude zvolaná členská schôdza, na ktorej jedným z bodov bude odsúhlasenie nového 

mesačného poplatku, zároveň sa budú voliť nový členovia výboru. Ďalšie body schôdze sa zaradia 

do programu podľa návrhu. 

Vybavuje: p.Grinčová 

 

 

 

 Záver 

 

Predsedkyňa p. Grinčová   poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí výboru. Termín konania ďalšieho 

zasadnutia výboru bude upresnený podľa potreby. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………..      ………………………………….. 

predseda výboru združenia            zapisovateľ 

 

 

 

 

 

Originál zápisnice zo zasadnutia výboru je uložený v sídle Kraso Centra Košice. 

 

Košice, 07.11.2019 


