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Zápisnica z rokovania výročnej členskej schôdze FK TEMPO Partizánske,  

zo dňa 10. 5. 2018 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Návrh a schválenie programu výročnej členskej schôdze a zapisovateľa VČS 

3. Návrh a schválenie predsedajúceho, návrhovej a mandátovej komisie  

4. Správa o činnosti klubu za r. 2017 a kontrola uznesenia z r. 2017 

5. Správa o hospodárení za r. 2017  

6. Správa revíznej komisie za r. 2017 

7. Správa o činnosti Rady rodičov 

8. Správa o činnosti Trénerskej rady  

9. Návrh a schválenie plánu činnosti klubu na r. 2018 

10. Návrh a schválenie rozpočtu klubu na r. 2018 

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 navrhol program a zapisovateľa (Štefana Slivku) výročnej členskej 

schôdzi, ktorý bol jednomyseľne schválený členmi FK Tempo Partizánske. 

 

K bodu 3:  

Jakubík navrhol zloženie komisií nasledovne: 

- návrhová komisia – predseda: Jozef Guštara a členovia: Vladimír Svitok, Róbert Janus 

– mandátová komisia – predseda:  Anton Zima,  členovia: Jozef Bóka st., Milan Valaštín 

Návrhová a mandátová komisia bola jednomyseľne schválená. 

 

K bodu 4:  

Mgr. Vladimír Karásek informoval členskú schôdzu o činnosti klubu za r. 2017. Pripomenul 

zloženie výboru, vyhodnotil výsledky družstiev v r. 2017 a splnenie úloh, ktoré vyplývali 

z uznesenia VČS v r. 2017. Pripomenul pozitívne aj negatívne časti roka 2017. Na záver 

poďakoval všetkým, ktorý napomáhajú  a spolupracujú v rámci rozvoja klubu. 

 

K bodu 5: 

Správu o hospodárení za r. 2017 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. 2017 predniesol p. Grman, v ktorej konštatoval, že účel použitia 

finančných prostriedkov je v súlade so stanovami a pravidlami FK Tempo Partizánske a schvaľuje 

účtovnú uzávierku za r. 2017.  
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K bodu 7: 

Správu o činnosti Rady rodičov za r. 2017 predniesol p. Čangel. 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. 2017 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. 2018. 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, otvoriť muzeálnu 

časť FK Tempo v rámci projektu „Po stopách kopačiek“, zrealizovať výstavbu osvetlenia a krytej 

tribúnu na tréningovom ihrisku a zrealizovať podpis zmluvy v rámci projektu „Partnerský klub“ 

a v rámci nej rozvinúť spoluprácu s MŠK Žilina, ZŠ Veľká okružná s materskou školou a mestom 

Partizánske.  Návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 10: 

J. Jakubík predniesol návrh rozpočtu klubu na r. 2018 v ktorom informoval o výnosovej 

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

schválený. 

 

K bodu 11: 

V diskusii vystúpil J. Jakubík, ktorý otvoril otázku využitia financií z výchovného za hráča Denisa 

Vavra tak, aby financie boli investované tak, aby prinášali financie aj v ďalších rokoch. 

- J. Dubina, ktorý navrhol zverejniť občanom mesta, čo požaduje p. J. Ďureje od klubu za prestup 

hráča Denisa Vavra do FC Kodaň. Pripomenul, že by očakával využiť súčasné podmienky na 

postup dorastencov do II. ligy a mužov do III. ligy. Hovoril aj na tému vytvorenia tréningového 

ihriska s umelou trávou, ktorú považuje len za finančnú stratu klubu. Navrhol využiť teplý vrt, ktorý 

je v blízkosti tréningového ihriska, na jeho vykurovanie. Navrhol, aby sa financie za D. Vavra 

investovali do vybudovania 17 izieb v nadstavbe tribúny a prenajímať ich. Podporuje ďalšie 

využívanie výziev a projektov SFZ. 

- M. Štálnik otvoril tému možnosti realizácie „Letnej futbalovej školy“, ktorý by sa konal od pondelka 

do piatku ako prímestský futbalový tábor vytypovaných vekových kategórií.  
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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. 

 

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  

 


