Zápisnica
zo zasadnutia Valnej hromady Slovenského SUBARU KLUB-u,
konaného v Penzióne Normandia, Nitrianske Rudno, dňa 20. novembra 2015.

PROGRAM :
1. Prezentácia členov OZ SSK, vytvorenie nominačnej komisie
2. Stav OZ SSK 2015
3. Prezentácia hospodárenia OZ SSK v roku 2015
4. Návrhy nových aktivít a činností OZ SSK na rok 2016
5. Voľba výboru OZ SSK (predsedníctva), Revíznej komisie OZ SSK
6. Koniec oficiálneho programu, diskusia

PRÍTOMNÝCH: 24 členov z počtu 67 členov OZ.

Valnú hromadu otvoril predseda OZ Branislav Bernát dňa 20.11.2015 o 20.00h. Zápisom poveril
Ivana Špildu.
Úvodom bolo skonštatované, že nie je prítomných viac ako 50% členov a predseda vyhlásil v zmysle
stanov združenia mimoriadne Valné zhromaždenie na 20.30. O 20.30 predsedaOZ oficiálne otvoril
Mimoriadne valné zhromaždenie občianskeho združenia Slovenský SUBARU KLUB.
1. Prezentácia členov OZ SSK
Predseda OZ prezentoval zloženie členskej základne OZ. Celkový počet platiacich členov OZ je 67 ku
dňu konania valného zhromaždenia OZ.
2. Stav OZ SSK 2015
Predseda OZ prezentoval stav klubu, jeho stagnáciu a potrebu vykonania zmien tak, aby sa definované
ciele smerovania samotného klubu mohli napĺňať.
3. Prezentácia hospodárenia OZ SSK v roku 2015
Predseda OZ podal správu o hospodárení občianskeho združenia, rozobral štruktúru príjmov a výdajov
v prehľadnej tabuľke. Najviac prostriedkov získalo združenie z riadnych a mimoriadnych členských
príspevkov. Čo sa týka výdavkov, väčšina prostriedkov bola použitá na podporu zrazov
organizovaných OZ alebo jeho členmi. Aktuálne je klubový účet v k 15.11.2015 +2331,05 eur.
4. Návrhy nových aktivít a činností OZ SSK na rok 2016
Predseda otvoril diskusiu o nových aktivitách a činnostiach OZ na rok 2016. Ako prvé sa preberal plán
zrazov na rok 2016. Všeobecne sa prítomní zhodli, že základom budú dva hlavné zrazy pod záštitou
OZ SSK a to letný a zimný zraz.
Na návrh prítomných sa pristúpilo k zmene programu tak, aby už nové vedenie OZ SSK riešilo
problematiku nových aktivít a činností OZ SSK na rok 2016.

Voľba výboru OZ SSK (predsedníctva), Revíznej komisie OZ SSK
Nominačná komisia, v zložení Pavel Delmár a Lucia Nosálová, viedla priebeh volieb.
Na pozíciu predseda klubu boli nominovaní traja členovia: Branislav Sedilek, Ivan Špilda a Marek
Uhnák, nomináciu akceptoval len Branislav Sedilek.
Na pozíciu pokladník klubu boli nominovaní Milan Honíšek a Lucia Nosálová, nomináciu akceptovala
len Lucia Nosálová.
Na základe tejto skutočnosti sa na pozíciu predsedu klubu a pokladníka klubu hlasovaním odsúhlasili
kandidáti jednohlasne.
Na ostatné pozície sa hlasovalo písomne. Prítomným členom OZ boli rozdané hlasovacie lístky
s nominovanými členmi na pozície, na ktoré boli nominovaní a s nomináciou súhlasili viac ako dvaja
kandidáti.
Hlasovacie lístky vyplnili všetci prítomní, okrem členov,ktorí sú členmi kratšie ako 6 mesiacov.
Vyplnených a platných lístkov bolo 24.

Výsledky hlasovania a zloženie nového vedenia OZ SSK:
• Predseda – Branislav Sedílek
• Podpredseda – Boris Chmelár
• Pokladník – Lucia Nosálová
• Predseda revíznej komisie – Pavel Delmár
• Člen revíznej komisie 1. – Branislav Bernát
• Člen revíznej komisie 2. – Marek Uhnák

Po voľbe nového vedenia OZ SSK sa pokračovalo v programe riešenia aktivít a činností na rok 2016.
Vzhľadom na neskorý termín k plánovaniu zimného zrazu sa dohodlo, že sa nebude experimentovať
s novými lokalitami a úlohu preveriť tradičné miesto konania zimných zrazov klubu dostal Ivan
Špilda. Na základe zistených informácii sa stanoví termín a miesto konania zimného zrazu.
Ďalšou prioritou nového vedenia je vytvoriť na webe klubu priestor pre diskusiu členov OZ a návrh
redizajnu webu klubu.
Následne sa preberali ďalšie zrazy počas roka. Predbežne sa dohodlo, že sa uskutočnia
nasledovné:
•
•
•

čabajka pravdepodobne v druhej polovici júna 2015
jazdiace akcie v zime v prípade že bude pekné miesto s dostatkom snehu
lokálne zrazové akcie s tématikou detí, MDD, a pod.

Po zrazoch sa začal preberať plán benefitov pre členov OZ SSK:
• každý nový člen by mal dostať klubové tričko (treba vytvoriť nový dizajn a dať trička vyrobiť)
• členovia OZ SSK budú mať zľavy pri akciách organizovaných OZ SSK

Následne sa predseda venoval téme členských poplatkov na rok 2016. Jednohlasne bolo odsúhlasené,
že členský poplatok na rok 2016 zostáva vo výške 20eur.
Ďalšou preberanou témou bol návrh spolupráce s partnermi v roku 2016. Bývalý predseda opísal
históriu spolupráce s Mikonou na začiatku činnosti klubu a dôvod ukončenia spolupráce s nimi. Nový
predseda vyjadril presvedčenie, že klub potrebuje partnerov a to nie len Mikonu, ale aj lokálnych
predajcov Subaru a prípadne ostatných firiem, ktoré sa venujú automobilizmu, či už servisy, predajne
ND a pod.

5. Koniec oficiálneho programu, diskusia
Predseda vo svojom vystúpení oboznámil prítomných o svojej predstave smerovania klubu
nasledovne:
1. Jednoznačná potreba zmeny komunikácie a informovania členov OZ o plánoch a činnosti
vytvorením komunikačnej platformy na oficiálnom webe OZ, s cieľom aktivizovania členskej
základne
2. Reálne zadefinovanie funkcie a poslania klubu so zacielením na udržanie si aktuálnych členov
a získanía nových
3. Rozšírenie a bnovenie tvorby benefitov pre členov OZ
4. Účinnejšia podpora pre organizátorov zrazov, vytvorenie športovo zameranej časti klubu,
postupná tvorba zrazového manuálu
5. Úprava oficiálneho webu OZ, ako základného komunikačného nástroja

Zápisnicu napísal dňa 23.11.2015: Ivan Špilda

Zápisnicu schválil: Pavel Delmár

