
 

Zápisnica z ustanovujúcej �lenskej schôdze Športového klubu ARCHING 

konanej d�a 18.10.2009 v Mošovciach 

 
 

Program: 
 
1. Prezentácia a otvorenie �lenskej schôdze 

2. Schválenie programu 

3. Schválenie a prijatie stanov Športového klubu ARCHING 

4. Vo�by do orgánov klubu 

5. Návrh a schválenie �lenských poplatkov 

6. Plán �innosti na rok 2009 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 
 

1. Prezentácia a otvorenie �lenskej schôdze  

Pri otvorení �lenskej schôdze sa prezentovalo 10 zakladajúcich �lenov z celkového 
po�tu  15 zakladajúcich �lenov. 

 

2. Schválenie programu  

 Program schôdze bol jednohlasne schválený. 

 

3. Schválenie a prijatie stanov Športového klubu ARCHING  

Stanovy ŠK ARCHING, ktoré boli podané na registráciu na Ministerstvo vnútra SR 
prípravným výborom a 28.9.2009 zaregistrované �lenská schôdza prijala bez výhrad 
jednohlasne. 

 

4. Vo�by do orgánov klubu 

Prezident klubu: Ivan Vaško 

Viceprezident klubu: Jana Zem�áková 

Predseda RKK: Oto Fargaš , �lenovia: Igor Pribula, Dana Vašková 

Predseda ŠTK: Marcel Matanin, �lenovia: Michal Kuvik, Martin Pribula 

Pokladník klubu: Miroslava Fargašová 

Manažér klubu: Jakub Kuvik 

 

 

 



 

5. Návrh a schválenie �lenských poplatkov 

Prezident klubu navrhol výšku �lenského príspevku za kalendárny rok na 20,- EUR, 
jeho výška bola jednohlasne prijatá. 

 

6. Plán �innosti na rok 2009 

Preteky psích záprahov: 

dátum   miesto  druh preteku  zaradenie 
 7.11.2009  HANISKA  CC, BKJ 

21.-22.11.2009  REVIŠTE  vozíky – šprint  Revištský okruh 

   21.-22.11.2009  Grolloo, Drenthe vozíky – šprint  FISTC EUROPEAN CART   
      Holandsko     CHAMPIONSHIPS 2010 

28.-29.11.2009  HUMENNÉ-BYSTRÁ vozíky – šprint  Mikulášske preteky 

    

7. Rôzne 

Marcel Matanin v najbližšom možnom termíne zaregistruje klub na Štatistickom úrade 
v Prešove. 

Po pridelení I�O Štatistickým úradom Ivan Vaško založí ú�et v �SOB s �o najnižšími 
nákladmi, na ktorý sa budú posiela� �lenské príspevky, prípadne sponzorské dary. 

Web stránka klubu sa zatia� vytvorí na bezplatnom servery, neskôr sa uvidí pod�a 
stavu financií, �i sa vytvorí profesionálna stránka. 

Michal Kuvik má za úlohu vytvori� logo klubu, samozrejme návrhy môžu posla� aj iní 
�lenovia. Bolo by dobre, aby to bolo v �o najkratšom �ase, kvôli výrobe pe�iatky klubu.  

Stretnutie s �lenmi klubu, ktorí sa nezú�astnili schôdze v Mošovciach prebehlo v ten 
istý de� v Smižanoch. Boli oboznámení s priebehom schôdze v Mošovciach a 
jednohlasne súhlasili s jej závermi. 

 

9. Záver 

Prítomným po�akoval a schôdzu ukon�il prezident klubu Ivan Vaško. 

 

 

 

V Mošovciach d�a 18.10.2009 

           ................................................ 
            prezident klubu 


