BKLOKYBB n.o., Banská Bystrica

ZÁPIS ZO STRETNUTIA Č.4/2013
Predmet:

SR BKLOKYBB n.o.

Dátum /čas /miesto:

15. 10. 2013 / 18.00 hod. / klubovňa aqaland

Prítomní:

Gibala. Rigo, Nemec

Hostia:

Vaško

Neprítomní:

AGENDA
Stanoviská, témy, úlohy

Zodpovedný

1.

Detská bedmintonová škola

Vaško

2.

Video služba na Veb stránke

Vaško

3.

Vyhodnotenie spolupráce s SZBe

Vaško

4.

Príprava modelových športových podujatí

Gibala, Rigo

5.

Otvorenie prezentačno konzultačného centra

Vaško

6.

Web stránka

Nemec

Dátum realizácie

7.
8.
9.

Bod č. 1
Začiatkom školského roku 2013 – 2014 nastala zmena v organizovaní detskej
bedmintonovej školy. Zmena je v poskytovaní služieb a individuálneho prístupu školiteľov
– trénerov a záujemcov o tréning. Záujemcovia o tréning si môžu dohodnúť individuálny
program – tréning s jednotlivým trénerom a ten pripraví program pre potencionálneho
záujemcu podľa jeho výkonnosti. Pôvodne pripravovaná bedmintonová akadémia je
v štádiu metodicko – organizačnej prípravy a pravdepodobne sa rozbehne v roku 2014.
Bod č. 2
Nainštalovaná IP kamera na kurte č. 1 ktorá je v prevádzke už úspešne slúži na priame
prenosy tréningov, zápasov alebo rôznych športovo - spoločenských akcii odohrávaných
na tomto kurte po internete. V súčasnosti rýchlosť prenosu záznamu je nepostačujúca, ale
pracujeme na zlepšení v spolupráci t – com.
Bod č. 3
Na základe dohody so SZBe sa uskutočnili dve akcie, ktoré boli monitorované web
kamerou s možnosťou pozerania priameho prenosu na živo. Jednalo sa o medzinárodné
majstrovstvá Slovenska a prvé kolo extra ligy v bedmintone. Pri vyhodnotení prenosov
bolo zistené, že priame prenosy sledovalo v priemere 85 pozorovateľov čo na začiatok
bolo celkom úspešné. Ďalšia spolupráca bude po celkovom vyhodnotení so SZBe
a zároveň navrhujeme lepšiu propagáciu o priamych prenosoch cez web stránky SZBe
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a BKLOKY BB ako aj jednotlivé bedmintonové kluby.
Bod č. 4
Na základe prieskumu sme sa rozhodli, že je nutné vykonávať kultúrno športové podujatia
– partičky pre vopred vybrané organizácie – inštitúcie. Tieto podujatia sa budú
uskutočňovať na rôznych miestach podľa výberu avšak hlavne aquaaréne kde sú na to
ideálne podmienky. Bude zostavená skupina dobrovoľníkov - realizačný tým, ktorý bude
mať rozdelené úlohy pre uskutočnenie podujatia. Metodické spracovanie materiálov viď
príloha č. 1, bude súčasťou tejto zápisnice.
Bod č. 5
Na základe dopytu návštevníkov – hráčov bedmintonu bol vytvorený priestor pre zriadenie
prezentačno konzultačného centra v aquaaréne pre širokú verejnosť, kde sa poskytujú
rôzne služby: poradenstvo pre výber športovej výstroje, vypletanie rakiet, metodika
tréningov, športové náradie a športový doplnkový tovar, video projekcia s prezentáciami
športových podujatí a metodických materiáloch o bedmintone.
Bod č. 6
Na základe požiadaviek klientov – návštevníkov našej web stránky sa musí lepšie –
operatívnejšie upravovať naša web stránka, aktualizovať nové informácie pre širokú
verejnosť a preto je nutné zabezpečiť zručného správcu, aby stránka bola funkčná a
pravidelne aktualizovaná. Bude uverejnená informácia o tom, že hľadáme administrátora
v prvom rade však medzi klientami – hráčmi. V prípade nezáujmu budeme nútení pristúpiť
k výberu administrátora za poplatok.

V Banskej Bystrici 15. 10. 2013

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