BKLOKYBB n.o., Banská Bystrica

ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č.3/2013
Predmet:

SR BKLOKYBB n.o.

Dátum /čas /miesto:

15. 07. 2013 / 18.00 hod. / klubovňa aqaland

Prítomní:

Gibala. Rigo, Nemec

Hostia:

Vaško

Neprítomní:

AGENDA
Stanoviská, témy, úlohy

Zodpovedný

1.

Zmena účtovníčky

Gibala

2.

Vyhodnotenie partičky Cyrril - Metod v speedbedmintone

Vaško

3.

Video služba na Veb stránke

Vaško

4.

Spolupráca s SZB priame prenosy

Vaško

Dátum realizácie

5.
6.
7.
8.
9.

Bod č. 1
Predseda správnej rady oboznámil o zmene účtovníčky Kataríny Čermákovej, ktorá
z rodinných dôvodov ukončila svoju činnosť k 30. 06. 2013 a účtovníctvo bude vykonávať
firma TAX CONSULTING s.r.o., Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice, IČO : 31677797, DIČ :
2020484103, so sídlom v Banskej Bystrici, Cikkerova ul. č. 5, 974 01 Banská Bystrica,
zastúpená konateľom Miriam Šuranová.
Bod č. 2
Začiatok prázdninového obdobia sme zahájili športovo-spoločenskou akciou na plážovom
kúpalisku kde sme postavili 3 speedmintonové ihriská a pre návštevníkov sme poskytli
možnosť vyskúšať si tento šport. Ako úvodnú akciu sme pripravili cyrilo-metodejisku
partičku medzi dvoma družstvami ktoré boli zložené z popredných speedbedbintonistov
lokomotívy BB a pozvaných hostí. Po odohratí priateľského stretnutia týchto 2 družstiev
mali možnosť návštevníci kúpaliska si vyskúšať tento šport so spomínanými poprednými
speedmintonistami ako sparing partnermi.
Po celý týždeň boli tieto speedmintonové kurty k dispozícii pre verejnosť v četne
športového vybavenia (košíky, rakety, informácie o pravidlách)
Celú akciu vyhodnocujeme ako veľmi úspešnú na koľko verejnosť veľmi dobre prijala túto
akciu.
Bod č. 3
Ku priblíženiu bedmintonu širokej verejnosti sme nainštalovali IP kameru na kurte č. 1
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ktorá poslúži na priame prenosy napr. tréningov, zápasov alebo rôznych športovospoločenských akcii odohrávaných na tomto kurte po internete, ďalej sme sprevádzkovali
web kameru a mobilný internet k tomu aby bolo možné tieto prenosy vytvárať aj mimo
kurtu č. 1. O podujatiach a čase v ktorom sa budú prenosy uskutočňovať budeme
verejnosť informovať na našej stránke www.bklokybb.sk cez ktorú sa tak isto bude aj
pripájať k týmto prenosom.

Bod č. 4
S priamymi prenosmi sme v jednaní so SZB, ktorý ma záujem o vysielanie priamych
prenosov ligových zápasov a majstrovstiev konaných v rámci SR. SZB si od nás túto
službu bude prenajímať aj s technickým vybavením (prenosové zariadenia,
kamera) uvedením zápasov o ktoré bude mať záujem. Prenosy budú cez stránku SZB
formou prenosu cez ustream.

V Banskej Bystrici 15. 07. 2013

Bc. Jozef Gibala
predseda správnej rady BKLOKYBB, n.o.

2

