BKLOKYBB n.o., Banská Bystrica

ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č.1/2013
Predmet:

SR BKLOKYBB n.o.

Dátum /čas /miesto:

10. 03. 2013 / 18.15 hod. / klubovňa aqaland

Prítomní:

Gibala. Rigo, Nemec

Hostia:

Vaško

Neprítomní:

AGENDA
Stanoviská, témy, úlohy

Zodpovedný

1.

Kooptovanie člena správej rady

Gibala

2.

Informácia o stave účtovníctva danove priznanie

Vaško

3.

Vyhodnotenie partičky BB, LM

Vaško

4.

Plán akcií pre letné obdobie

Gibala

Dátum realizácie

5.
6.
7.
8.
9.

Bod č. 1
Predseda predstavenstva oboznámil nového člena správnej rady Borisa Riga z činnosťou
BKLOKY a obznámil ho s jeho úlohami v správnej rade
Bod č. 2
Účtovníctvo pre daňové priznanie za rok 2012 spracováva predchádzajúca účtovníčka
pani Živorová v spolupráci s novou účtovníčkou pani Katarinou Čermákovou ktorá
pokračuje vo vedení účtovníctva BKLOKY
Bod č. 3
Dna 2.1. sa uskutočnila športovo spoločenská akcia Partička v raketlone kde proti sebe
nastúpili 2 družstvá. Za mesto Banská Bystrica pod záštitou primatora reprezentovali BB:
Mudr. Martin Švec, poslanec mestského zastupitelstva (zastupoval ospravedlneného
primátora BB) a dalej rodina Syč-Krivanovcov, všetci aktývny speedbedbintnisti, drzitelia
niekolkých medajli z MS a ME v tomto športe, Gibala, Terka Gibalová, Brano Kocskás,
basketbalový hráč čhbb, Martin Oršula, tenisový tréner, Štefan Vaško riaditel BKLOKY.
Za Lyptovský Mikuláš nastúpili Michal Martikán olympísky výtaz- vodný svalom, Norbert
Havalec s dvoma dcerami, Michal Trnečka, Miroslav Vrbický, Oldrich Drahovzal ml., Ján
Šmeringaj a Jaro Oberuč tenisový tréner.
Hralo sa v 4 disciplínach v poradí stolný tenis, bedbinton, speedbedbinton a tenis, všetky
disciplíny sa hrali do 21 bodov a výsledkom bol bodový súčet všetkých 4 disciplín, Hralo
sa na 11zápasov a to 3 mužské dvojhry, 2 ženské dvojhry, 2 mužské štvorhry, 1 ženská
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štvorhra a 3 zmiešané štvorhry. Po súčte bodov zo všetkých stretnutí z tejto partičky vyšiel
ako výťaz BB kt. získal o 24 bodov viac ako LM.
Po ukončení zápasov bolo spoločné vyhodnotenie so spoločenským posedením kt.
zabezpečil pán Halavec a malo to veľmi príjemnú, spoločenskú atmosféru
Bod č. 4
Príprava letných akcií v speedbedbintone na plážovom kúpalisku za účelom rozšíreniu
tohto športu madzi mládežou
V Banskej Bystrici 10. 03. 2013

Jozef Gibala
Riaditeľ BKLOKYBB, n.o.
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