
Zápisnica zo zasadnutia MKK Slovan Galanta 
zo dňa 03.06.2017 

 

Program schôdze : 

1.Otvorenie 

2.Správy ved.družstiev 

3.Správa o činnosti klubu 

4.Správa o financiách klubu 

5.Rôzne + diskusia 

6.Záver 

Ad 1, Schôdzu viedol a otvoril Karol Kaigl, privítal členov.  

Ad 2, Správy predniesli vedúci jednotlivých družstiev, za „A“čko Stanislav Kupčok, za „B“čko Jiří 

Kaigl, za „C“čko  Ján Ášváni za dorast Karol Kaigl. 

Ad 3, Správu predniesol predseda Karol Kaigl, Informoval o výške dotácií pre klub od MÚ a TTSK, 

požiadavky klubu na rekonštrukciu kolkárne, na organizáciu turnaja pri príležitosti Galantských 

trhov, ako aj dohodu s p.Kozákom na pomoc pri rekonštrukcii. Oznámil súťaže do ktorých bol klub 

prihlásený pre budúci ročník, ako aj odchody a príchody hráčov v rámci prestupového obdobia, 

Informoval o priebehu výberu mladých hráčov zo ZŠ Štefánikova.                                                

Následne odovzdal pamätné plakety Patrikovy Túmmovi, Nike Mazúchovej a Patrícii Machálkovej za 

výbornú reprezentáciu klubu v uplynulých ročníkoch, a Klaudii Pivkovej za výbornú reprezentáciu 

klubu na Majstrovstvách Slovenska 207, kde pre klub získala 2.miesto medzi ženami.    

Ad 4, Správu predniesol Ferdinand Sedlák, informoval o stave financií, kde konšrtatoval, že výšku 

dotácie pre jarnú časť sme minuli a zostala malá rezerva na rekonštrukciu, ktorú doplníne 

z členského.   

Ad 5,  

- Ferdinand Mikuš sa vzdal funkcie predsedu RK, následne bol zvolený za predsedu všetkými 

prítomnými jednomyseľne  Ladislav Magyarics. 

- Vedúcimi družstiev boli zvolení „A“čko – J.Butko, „B“čko J.Pavlišin, dorast zostal otvorený, 

bude sa riešiť dodatočne. 

- Bolo navrhnuté, aby členské príspevky nehrajúcich členov nebolo stanovené ako 

dobrovolné, ale stanovila sa výška minimálne 1€. 

- Tréningové časy sa rozšírili v mimosúťažnom období aj na piatok v čase od 17.00 do 19.00 

hod. Zároveň bolo dohodnuté, že ak prejavia aspoň dvaja hráči záujem o tréning mimo 

tréningových časov, bude im umožnené tréning absolvovať. Tréningový proces bude 



prebiehať do 23.6.2017, následne prebehne rekonštrukcia kolkárne a tréningový proces 

bude obnovený od 17.7.2017. 

Ad 6, Predseda K.Kaigl sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial príjemné prežitie 

prázdnin a rozlúčil sa z účastníkmi. 

 

Zapísal : Kaigl   


