
Zápisnica z výročnej členskej schôdze FK Kojatice za rok 2011 
 

Dátum: 28. 1. 2012 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

 

1. OTVORENIE 

2. VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE   

3. ZHODNOTENIE ČINNOSTI FUTBALOVÉHO KLUBU ZA ROK 2011 

4. ZHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH MUŽSTIEV  

5. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2011 

6. VOĽBA ČLENOV VÝBORU FK KOJATICE 

7. ČLENSKÝ POPLATOK NA ROK 2013 

8. DISKUSIA 

9. NÁVRH NA UZNESENIE 

10. ZÁVER 

 
 

1. Ing. Jozef Kozák, ktorý viedol schôdzu Futbalového klubu (ďalej len FK), privítal 
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom schôdze.  

      Program bol odsúhlasený členmi FK jednohlasne a výročná schôdza sa ním riadila. 
 
 
2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a hlasovaním zvolení títo členovia: Ing. Matúš 

Kozák, Vlastimil Kočiš ml. a Peter Vysočan. 
 
 

3. Činnosť FK za rok 2011 zhodnotil predseda klubu Stanislav Čech.. 
 
 
4. Tréneri jednotlivých vekových kategórii zhodnotili fungovanie svojich mužstiev za 

jarnú časť ročníka 2010/2011 a jesennú časť ročníka 2011/2012 menovite za: 
- A- mužstvo – p. Martin Priščák 
- mužstvo dorastu – p. Ján Mikula, 
- mužstvo žiakov – p. Peter Fekete. 
 
 

5. Správu o hospodárení FK za rok 2011 (viď. príloha) predniesol predseda klubu 
Stanislav Čech. 

 
 



6. Do výboru FK boli verejným hlasovaním zvolení nový členovia klubu Ing. Jozef 
Kozák, p. Peter Fekete. 
 
 

7. Verejným hlasovaním bol odsúhlasený členský poplatok na rok 2013 nasledovné: 
- u členov mladších ako 18 rokov vo výške 0,10 eur 
- u členov, ktorí dovŕšíli vek 18 rokov a viac vo výške 1 euro,  
  prípadne dobrovoľný poplatok v eurách. 

 
 
8. V diskusií vystúpili so svojím  príspevkom títo prítomní:  
 

Anton Aštary – starosta obce vo svojom príspevku informoval, že okrem finančných 
prevodov na účet futbalového klubu bola aj ďalšia pomoc vo forme zakúpenia novej 
motorovej kosačky /na splátky/, nakoľko staršia doslúžila. Ďalej sa za tým musí rátať 
s pracou za kosenie nielen ihriska, ale aj okolia futbalového štadióna, PHM - kosenie, 
autobus, ktorý bolo potrebne opraviť nakoľko nie je ľahké v dnešnej dobre ho 
prevádzkovať, deratizácia ihriska a okolia, info o zakúpení tabule na skóre a pod. 
Starosta vyjadril spokojnosť s prístupom a účasťou najmä „A“ mužstva nielen na 
výročnej schôdzi , ale aj na prebiehajúcom sústredení. Poďakoval všetkým /vrátane 
šoféra/ za reprezentáciu obce a odkazom „vážte si to, čo máte“ svoj príhovor ukončil. 
 
Ing. Jozef  Kozák -  vo svojom príspevku oboznámil prítomných o dôvodoch návratu 
do výboru FK, po desiatich rokoch ( v rokoch 1991 až 2002 predseda FK Kojatice ): 
- odchod z FK začiatkom roka 2003 bol z dôvodu pracovného zaťaženia 
- za jeho pôsobenie bol zrealizovaný areál FK – sociálno-prevádzková budova s  
  tribúnou a bolo by mu to ľúto, aby sa na ňom nehral kvalitný futbal, nebodaj aby sa  
  doňho nasťahovali miestni Rómovia 
- v súťaži I. triedy požiadal hráčov A-mužstva o kolektívny výkon, patriotizmus ku  
  klubu a obci, vzájomnú toleranciu medzi hráčmi a v zápasoch na ihrisku podávať tzv.  
  srdiečkový výkon  
- osobne a cez výbor FK pôsobiť na výchovu žiakov, dorastu a A-mužstva v tom, aby  
  v zápasoch sa vyvarovali nadávaniu, neslušným výrazom, nervozite a pracovali na  
  svojom sebaovládaní          
 
 

9. Po diskusií, bol požiadaný člen návrhovej komisie Ing. Matúš Kozák., aby prečítal 
návrh na uznesenie (viď príloha). Po jeho prečítaní bol následovne odsúhlasený 
a prijatý členmi FK. 

 
 
10. V závere Ing. Jozef Kozák poďakoval všetkým prítomným za účasť, členom FK za 

spoluprácu pri hlasovaní a komisii za spracovanie návrhu uznesenia z výročnej 
schôdze FK. 
 

 
 
Spracoval:             Ing. Jozef  Kozák 
             člen výboru FK Kojatice 


