Laura Lenčéšová <lauralencesova.voltiz@gmail.com>

po 22. 8.
11:29

komu: Martin, Andrea, gazalko, Tribula
Vážení členovia voltížnej komisie SJF ,
Týmto dávam hlasovať prostredníctvom per rollam o nasledujúcich návrhoch . Rovno
dávam hlasovať aj o iných výdavkoch komisie ktoré sme už v minulosti preberali ,
pre ušetrenie času, keď už budú na SJF pracovať s našim účtom.
1. Pridelenie financií na sústredenie pre deti D1 a D2 , ktoré sa odohralo v
Opinej .
( Správa o sústredení v prílohe )
Adamovi Lukáčovi ( lektor ):
lektorstvo 200€
cestovné 100€
Spolu : 300€
Slavomíre Necelovej (organizátor a poskytovateľ priestorov )
Kompenzácia za stravu lektora 50€
Kompenzácia za ubytovanie lektora 80€
Prenájom areálu
100€
Gymnastický tréning 50€
Spolu : 280€
Sáre Šoltészovej ( pomocník - reprezentant )
pomoc lektorovi 50€
Spolu sústredenie : 630€ ( povôdne podľa predbežného plánu z excelu 730€ , takže
100€ sa ešte podarilo ušetriť )
2.Pridelnie financií Julianne Eschwig Hajts za preklad pravidiel na sezónu
2023 + preklad nových listín na sezónu 2023 - 150€
Suma je vyňatá zo zápisnice zasadnutia komisie :
http://www.voltiz.sk/wp-content/uploads/Z%C3%A1pisnica-22.04..pdf
3.Pridelenie financií Laure Lenčéšovej za zostavovanie SVP rebríčka 2022 100€
Suma je vyňatá zo zápisnice zasadnutia komisie :
http://www.voltiz.sk/wp-content/uploads/Z%C3%A1pisnica-22.04..pdf

Prosím hlasujte vo forme súhlasím / nesúhlasím / zdržiavam sa
Začiatok hlasovania 22.08..2022 od 11:30

Koniec hlasovania 24.08.2022 do 11:30
S pozdravom ,
Laura Lenčéšová

Martin Necela

po 22. 8. 11:38

Suhlasim

Laura Lenčéšová

po 22. 8. 11:45

Súhlasím s každým bodom

Andrea Barczi

po 22. 8.
11:51

Hlasovanie:
1/ suhlasim,
2/ suhlasim,
3/ suhlasim.

Tribula Jan
Suhlasim

Výsledok hlasovania :
Návrh č.1
ZA : Necela , Lenčéšová , Barczi , Tribula
PROTI : ZDRŽAL SA : Kubišová
UZNESENIE PRIJATÉ
Návrh č.2
ZA : Necela , Lenčéšová , Barczi , Tribula
PROTI : ZDRŽAL SA : Kubišová
UZNESENIE PRIJATÉ
Návrh č.3
ZA : Necela , Lenčéšová , Barczi , Tribula
PROTI : ZDRŽAL SA : Kubišová
UZNESENIE PRIJATÉ

22. 8.2022
13:26

Príloha č.1 Správa o sústredení detí do 13 rokov

Správa o sústredení detí do 13 rokov
Miesto : Opiná
Dátum : 20.-21.08.2022
Lektor : Adam Lukáč
Gymnastiký tréner : Veronika Capková
Pomocník – reprezentant SR : Sára Šoltészová

Sústredenie prebiehalo v areáli voltížneho klubu Voltiland v Opinej . Pozvánku na
sústredenie dostali zástupcovia všetkých voltížnych klubov zaregistrovaných na SJF , za každý
klub mohol zástupca klubu nominovať 2 deti vo veku do 13 rokov . Po nenaplnení kapacity
sústredenia, mali možnosť zástupcovia klubov doplniť za svoj klub väčší počet cvičencov .

Prezenčná listina sústredenia :

Zhrnutie sústredenia :

Voltížne sústredenie pre deti do 13 rokov
Tento víkend sa na východe Slovenska konalo prvé spoločné sústredenie pre deti v kategóriách
D1 a D2. Voltížna komisia pri SJF sa rozhodla zorganizovať toto podujatie, ktoré bolo otvorené
záujemcom z celého Slovenska, ako prostriedok na podporu rastu malých športovcov a zároveň
budovania pozitívnych medzi klubových vzťahov.
Klub Voltiland privítal v obci Opiná pätnásť cvičencov z piatich klubov. A to konkrétne zverenci
klubov SŠ Ivánka pri Dunaji, Farao Trnovec nad Váhom, OZ Galaxia Spišská Teplica, FreeStyle Poprad a
Voltiland Košice. Pod taktovkou bývalého veľmi úspešného reprezentanta Adama Lukáča za asistencie
našej aktuálne najúspešnejšej voltižérky Sáry Šoltésovej deti pracovali na svojich povinných a voľných
zostavách. Cibrili techniku, kondíciu a učili sa zaujímavé prípravné cvičenia. V sobotu poobede
absolvovali tréning s gymnastickou trénerkou Veronikou Capkovou, počas ktorého okrem iného
pracovali na akrobatických prvkoch a skokoch.
Z pohľadu organizátora a pozorovateľa môžem zhodnotiť, že všetky deti boli skvelé, poctivo
pracovali a snažili sa podať čo najlepší výkon. Rovnako sa však dala pozorovať radosť a smiech, teda aj
cieľ podporiť nové priateľstvá, sa myslím, podarilo naplniť. Dúfame, že sa takéto podujatie podarí
zorganizovať opäť, možno v ešte širšom zastúpení.

Slávka Necelová
Voltiland Košice

Fotodokumentácia :

Financovanie :
Voltížna komisia SJF hradila sústredenie nasledovne :
Adamovi Lukáčovi ( lektor ):
lektorstvo 200€
cestovné 100€
Spolu : 300€
Slavomíre Necelovej (organizátor a poskytovateľ priestorov )
Kompenzácia za stravu lektora 50€
Kompenzácia za ubytovanie lektora 80€
Prenájom areálu
100€
Gymnastický tréning 50€
Spolu : 280€
Sáre Šoltészovej ( pomocník - reprezentant )
pomoc lektorovi 50€
Spolu 630€

Vypracovala :

Laura Lenčéšová 22.08.2022

