
Zápisnica z výročnej členskej schôdze FK Kojatice za rok 2014 
 
 

Dátum: 23. 1. 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. OTVORENIE 

2. VOĽBA  NÁVRHOVEJ KOMISIE   

3. VOĽBA VOLEBNEJ KOMISIE 

4. ZHODNOTENIE ČINNOSTI FUTBALOVÉHO KLUBU ZA ROK 2014 

5. ZHODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH MUŽSTIEV  

6. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2014 

7. VOĽBA PREDSEDU  FK KOJATICE 

8. VOĽBA ČLENOV VÝBORU FK KOJATICE 

9. ČLENSKÝ POPLATOK NA ROK 2016 

10. DISKUSIA 

11. NÁVRH NA UZNESENIE 

12. ZÁVER 

 
 

1. Peter Fatľa, ktorý schôdzu Futbalového klubu (ďalej len FK)viedol, privítal všetkých 
prítomných a oboznámil ich s programom schôdze. Program bol odsúhlasený členmi 
a schôdza sa ním mohla riadiť. 

 
 
2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a jednohlasne zvolení títo členovia: Ing. Matúš 

Kozák, Vlastimil Kočiš ml. a Peter Vysočan. 
 

3. Do volebnej komisie boli navrhnutí a jednohlasne zvolení títo členovia: Ing. Ján 
Marciňák, Jozef Kozák a Jozef Aštary. 

 
4. Činnosť FK za rok 2014 zhodnotil svojím príspevkom predseda klubu Stanislav Čech. 
 
5. Vedúci a tréneri jednotlivých vekových kategórii zhodnotili fungovanie svojich 

mužstiev za jarnú časť ročníka 2003/2014 a jesennú časť ročníka 2014/2015 menovite 
za: 
 

- A- mužstvo – Ondrej Desiatník; 
- mužstvo dorastu – Ján Mikula a Jozef Lukáč; 
- mužstvo žiakov – Jozef Aštary a Peter Fekete. 
 



 
6. Správu o hospodárení FK za rok 2014 (viď príloha) prečítal predseda klubu Stanislav 
Čech. 

 
 
7. Z dôvodu rozhodnutia predsedu FK Stanislava Čecha viesť futbalový klub len do 

komunálnych volieb bolo potrebné pristúpiť k voľbe nového predsedu klubu. Nikto 
z prítomných nereagoval na výzvu stať sa novým predsedom. Po vyjadrení dôvery, 
kde 1 člen sa zdržal hlasovania, bude aj naďalej predsedom klubu Stanislav Čech.  
 
 

8. Voľba nových členov výboru FK sa neuskutočnila, lebo na výzvu, kto by mal záujem 
stať sa novým členom, nik z prítomných nemal záujem.  
 

9. V tomto bode programu bol verejným hlasovaním odsúhlasený členský poplatok. 
U členov mladších ako 18 rokov vo výške 0,10 eur. U členov, ktorí dovŕšíli vek 18 
rokov vo výške 1 euro, prípadne dobrovoľne viac. 

 
 
10. Do diskusie sa zapojilo svojími príspevkami viacero prítomných.  
 

a) Ako prvý sa futbalovému klubu za reprezentáciu obce poďakoval starosta obce Anton 
Aštary. Ocenil spolupráce OcÚ a FK. Poukázal na dotáciu a finančné náklady, ktoré sú 
mimo priamej finančnej podpory. Na záver príspevku sa poďakoval všetkým, čo 
prispievajú a pomáhajú futbalovému klubu. 
 

b) Milan Vysočan žiadal o odstúpenie z postu člena výboru FK. Vzhľadom na to, že pre 
všetkých členov výboru to bolo prekvapenie, bol vyzvaný aby si svoje rozhodnutie 
premyslel. Jeho odstúpenie bude  prehodnotené na výborovej schôdzi FK. 
 

c) Stanislav Čech sa poďakoval za vyslovenie dôvery. Poďakoval sa ja všetkým, čo mu 
pri fungovaní FK pomáhajú a berie na vedomie názory iných ľudí  na vedenie klubu.  
 

d) Bývalý predseda FK Jozef Polák povzbudil hráčov k ďalším výkonom. Vyslovil 
podporu zo strany PD Šarišan Svinia. 
 

e)  Jozef Vyhonský uznal náskok A-mužstva, ako výnimočný a ocenil návrat brankára 
Petra Vysočana. 
 

11. Po diskusii, bol požiadaný člen návrhovej komisie Jozef Aštary, aby prečítal návrh na 
uznesenie (viď príloha). Po jeho prečítaní bol následovne odsúhlasený a prijatý členmi 
FK. Pri hlasovaní sa jeden člen zdržal. 

 
12. V závere Peter Fatľa poďakoval všetkým prítomným za účasť, členom FK za 

spoluprácu pri hlasovaní a komisii za zodpovednú prácu. 
 
 

 
Zapisoval:             Mgr. Peter Fatľa 
             člen výboru FK Kojatice 



 
 
 
 
 
 


