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Zápisnica z rokovania výročnej členskej schôdze FK TEMPO Partizánske,  

zo dňa 28. 5. 2019 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Návrh a schválenie programu výročnej členskej schôdze VČS 

3. Návrh a schválenie predsedajúceho, návrhovej a mandátovej komisie  

4. Správa o činnosti klubu za r. 2018 a kontrola uznesenia z r. 2018 

5. Správa o hospodárení za r. 2018  

6. Správa revíznej komisie za r. 2018 

7. Správa o činnosti Rady rodičov 

8. Správa o činnosti Trénerskej rady  

9. Vzdanie sa štatutára FK Tempo Partizánske 

10. Návrh a schválenie plánu činnosti klubu na r. 2019 

11. Návrh a schválenie rozpočtu klubu na r. 2019 

12. Diskusia 

13. Návrh a schválenie uznesenia  

14. Záver 

 

K bodu 1: 

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

Partizánske a prítomných hostí.  

 

K bodu 2: 

Predsedajúci p. Jakubík navrhol program výročnej členskej schôdzi, ktorý bol jednomyseľne 

schválený členmi FK Tempo Partizánske. Za zapisovateľa určil Štefana Slivku. 

 

K bodu 3:  

J. Jakubík navrhol zloženie komisií nasledovne: 

- návrhová komisia – predseda: Róbert Janus, členovia: Jozef Bóka st. a Milan Miške 

– mandátová komisia – predseda:  Igor Kmeť,  členovia: Radoslav Michalák a Vladimír Svitok 

Návrhová a mandátová komisia bola hlasovaním jednomyseľne schválená. 

 

K bodu 4:  

Mgr. Vladimír Karásek informoval členskú schôdzu o činnosti klubu za r. 2018. Pripomenul 

zloženie výboru, vyhodnotil výsledky družstiev v r. 2018 a splnenie úloh, ktoré vyplývali 

z uznesenia VČS v r. 2018. Na záver poďakoval všetkým, ktorý napomáhajú a spolupracujú 

v rámci rozvoja klubu. 

 

K bodu 5: 

Správu o hospodárení za r. 2018 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. 2018 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. 2018.  
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K bodu 7: 

Správu o činnosti Rady rodičov za r. 2018 predniesol p. Kmeť. 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. 2018 predniesol p. M. Ivanka – šéftréner klubu. 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 informoval o písomnom vzdaní sa Ing. Igora Kmeťa funkcie štatutára klubu 

k 30.06.2019, z dôvodu platnosti Zákona č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe. Členská schôdza 

zobrala na vedomie uvedenú informáciu. 

 

K bodu 10:  

V. Karásek predniesol návrh plánu činnosti klubu na r. 2019. 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, Memoriál Karola Jokla a Memoriál Július Gálisa, 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, kolektív a osobnosť klubu, 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, zrealizovať kamerový systém v rámci projektu 

„Bezpečný futbalový klub Tempo Partizánske, pokračovať a rozvíjať spoluprácu v rámci projektu 

„Partnerský klub“ s MŠK Žilina a zrealizovať futbalový kemp pre hráčov nar. v r. 2006 – 2010.  

Návrh bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 11: 

J. Jakubík predniesol návrh rozpočtu klubu na r. 2019 v ktorom informoval o výnosovej 

a nákladovej časti. Klub počíta s mínusový rozpočtom, ktorého záporný rozdiel bude hradený 

z interných finančných zdrojov. Rozpočet bol hlasovaním jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: 

V diskusii vystúpil predseda klubu V. Karásek, ktorý upozornil na stále neomietnuté vnútorné 

priestory tribúny na Štadióne Karola Jokla a poškodené omietky pri hlavnom vstupe do areálu FK 

Tempo. Zároveň upozornil na zvyšujúci sa počet hráčov, družstiev, trénerov a súťaži, ale dotácia 

z mesta je polovičná oproti klubom, ktoré majú podobný, prípadne nižší počet hráčov a družstiev. 

Preto časť financií na zabezpečenie chodu klubu vykrývame z výchovného, ktoré sme získali za D. 

Vavra. Takto klub môže maximálne 2 – 3 roky. Z dôvodu finančného vykrytia futbalového roka sme 

požiadali na rodičovskom združení (septembre 2018) o zvýšenie mesačného poplatku za hráča 

z 5,- € na 10,- € od 1.1.2019, s ktorým Rodičovské združenie súhlasilo. Zároveň výbor navrhol 
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zvýšiť cenu vstupného na zápas pre dospelých z 1,- € na 2,-€ a dôchodcovia na 1,- €. Ženy a deti 

budú mať vstup naďalej zdarma.  

I. Grman sa informoval o propagácii zápasov FK Tempo s cieľom zvýšenia návštevnosti zápasov. 

Predseda klubu mu odpovedal, že všetky zápasy sú zverejnené v samostatnej brožúrke klubu, 

ktoré dostávajú návštevníci na začiatku futbalovej sezóny (jesennej, jarnej), zápasy sú 

propagované aj na webovej a facebookovej stránke klubu, v týždenníku Tempo, v MTP, v novinách 

MY Topoľčany, v mestskom rozhlase a vyvesením plagátov na určených vývesných miestach.  

 

K bodu 13: 

Návrh uznesenia z výročnej členskej rady (ktorá je súčasťou prílohy) predniesol R. Janus – 

predseda návrhovej komisie. Členská schôdza jednomyseľne schválila návrh uznesenia. 

 

K bodu 14: 

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  

 


