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Zápisnica z rokovania výročnej členskej schôdze FK TEMPO Partizánske,  

zo dňa 27. 3. 2017 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Návrh a schválenie programu výročnej členskej schôdze 

3. Návrh a schválenie návrhovej komisie a zapisovateľa VČS 

4. Správa o činnosti klubu za r. 2016 a kontrola uznesenia z r. 2016 

5. Správa o hospodárení za r. 2016  

6. Správa revíznej komisie za r. 2016 

7. Správa o činnosti Rady rodičov 

8. Správa o činnosti Trénerskej rady  

9. Návrh a schválenie plánu činnosti klubu na r. 2017 

10. Návrh a schválenie rozpočtu klubu na r. 2017 

11. Diskusia 

12. Návrh a schválenie uznesenia  

13. Záver 

 

K bodu 1: 

Výročnú členskú schôdzu otvoril predsedajúci Jozef Jakubík a pozdravil členov FK Tempo 

Partizánske.  

 

K bodu 2: 

Predsedajúci p. Jakubík určil za zapisovateľa Štefana Slivku a zároveň navrhol program VČS, 

ktorý bol jednomyseľne schválený členmi FK Tempo Partizánske. 

 

K bodu 3:  

 Predsedajúci p. Jakubík navrhol zloženie návrhovej komisie nasledovne: 

- návrhová komisia – predseda: Jozef Guštara, členovia: Vladimír Svitok, Radoslav Michalák.  

Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 

 

K bodu 4:  

Mgr. Vladimír Karásek informoval členskú schôdzu o činnosti klubu za r. 2016. Pripomenul 

zloženie výboru, vyhodnotil výsledky družstiev v r. 2016. Vyzdvihol skutočnosť, že ďalší  tréneri sa 

vyvzdelali a získali trénerskú licenciu Spomenul aj úpravy a modernizáciu štadióna spolu s jeho 

okolím a splnenie úloh, ktoré vyplývali z uznesenia VČS v r. 2016. Na záver poďakoval všetkým, 

ktorý napomáhajú  a spolupracujú v rámci rozvoja klubu. 

 

K bodu 5: 

Správu o hospodárení za r. 2016 predniesol p. Jakubík, v ktorej konštatoval, že klub má splnené 

všetky záväzky a neviduje voči žiadnemu subjektu žiadne iné záväzky. 

 

K bodu 6: 

Správu revíznej komisie za r. 2016 predniesol p. Jakubík (v zastúpení p. Grmana), v ktorej 

konštatoval správnu evidenciu a hospodárenie s financiami klubu v súlade so 

schváleným rozpočtom.  
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K bodu 7: 

Správu o činnosti Rady rodičov za r. 2016 predniesol p. Mulina. Informoval o členoch Rady rodičov 

a zasadnutiach, ktoré absolvovali. Pripomenul, že mesačný poplatok 5,- € za mesiac za hráča, sa 

počas roka nezmenil. Informoval o celkovom množstve získaných financií a investíciách, ktoré 

napomohli  rozvoju jednotlivých družstiev a o zakúpení potrebného materiálno-technického náčinia 

pre družstvá. Na záver informoval o aktuálnom zostatku financií na účte a v pokladni. 

 

K bodu 8: 

Správu o činnosti Trénerskej rady za r. 2016 predniesol p. Obert. Informoval o členoch Trénerskej 

rady, pravidelných zasadnutiach, na ktorý riešia problémy vyplývajúce z tréningového procesu. 

Zároveň poďakoval trénerom za celoročnú činnosť. 

 

K bodu 9:  

V. Karásek predniesol návrh plánu činnosti klubu na r. 2017. Pripomenul, že okrem tradičných 

úloh, ako je zabezpečiť riadny chod klubu v súlade s normami SFZ, organizovať pravidelné 

zasadnutia výboru, zabezpečiť halové turnaje o pohár Jožiho Báčiho, turnaj mix prípraviek 

a Memoriál Karola Jokla, aktívne spolupracovať s Radou rodičov, Trénerskou radou a ZŠ Veľká 

okružná s materskou školou, priniesť návrh na ocenenie osobnosti klubu v rámci galaprogramu 

„Večer športovcov“ a navrhnúť na ocenenie športovca roka do 15 rokov, od 15 – 19 rokov, nad 19 

rokov a kolektív, aktualizovať webovú a facebookovú stránku, vydávať informačný bulletin na 

začiatku jarnej a jesennej sezóny, neustále dopĺňať klubovú knižnicu s metodickým materiálom 

zameraným na futbalový tréning, zabezpečiť prednášku o novelizácii futbalových pravidiel pre 

všetkých trénerov klubu a pre hráčov a zorganizovať interné školenie trénerom „Pro licencie“ pre 

trénerov FK Tempo Partizánske o aktuálnych tréningovým metódach a trendoch a otvoriť 

muzeálnu časť FK Tempo v rámci projektu „Po stopách kopačiek“. Návrh bol jednomyseľne 

schválený. 

 

K bodu 10: 

J. Jakubík predniesol návrh rozpočtu klubu na r. 2017 v ktorom informoval o výnosovej 

a nákladovej časti. Klub počíta s vyrovnaným rozpočtom. Rozpočet bol hlasovaním jednomyseľne 

schválený. 

 

K bodu 11: 

V diskusii vystúpil predseda klubu p. Karásek, ktorý hovoril o náročnej úlohe pritiahnuť 

talentovaných hráčov z okolitých klubov. Talentovaní hráči nemajú záujem „veľa“ a intenzívne 

trénovať, „ďaleko“ cestovať na majstrovské zápasy, vyhovárajú sa na komplikácie s dopravou na 

tréningy... Pritom klub prepláca cestovné hráčom, ktorý dochádzajú do Partizánskeho, na 

majstrovské zápasy (doma aj vonku) zabezpečuje deťom stravu a pitný režim, pomáha im 

v prípade zranenia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť, ponúka hrať vyššiu súťaž oproti tej, v ktorej 

hrajú v súčasnosti. Napriek tomuto všetkému, je len malé percento hráčov, ktorý chcú hrať 

v našom klube a radšej si volia ľahšiu cestu rozvoja svojich futbalových schopností, ktoré vplyvom 

nižšej trénovanosti postupne padajú do všeobecného priemeru.   

p. Jakubík pripomenul, že 21. apríla 2017 je mestom vyhlásené „2 hodiny pre čisté mesto“, do 

ktorého sa zapoja aj členovia FK Tempo, ktorí si upracú štadión a okolie štadióna Karola Jokla. 

 

 

K bodu 12: 

Návrh uznesenia z výročnej členskej rady (ktorá je súčasťou prílohy) predniesol J. Guštara – 

predseda návrhovej komisie. Členská schôdza jednomyseľne schválila návrh uznesenia. 
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K bodu 13: 

Predsedajúci výročnej členskej schôdzi p. Jakubík, všetkým prítomným na záver poďakoval za 

účasť, aktívnu spoluprácu, prednesené správy, diskusné príspevky a poprial veľa úspechov FK 

Tempo Partizánske v nasledujúcom období a ukončil výročnú členskú schôdzu. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Štefan Slivka  

 


