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 Zápisnica 
 

z výročnej členskej schôdze TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou                            
konanej dňa 12. 1. 2008 v Pamätnej izbe E. A. Cernana                                         

vo Vysokej nad Kysucou 
 
 
Prítomní: 
                  Priložená prezenčná listina 
 
 
Program:  

1)  Otvorenie 

2) Voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, volebnej komisie a 
zapisovateľa 

3) Správy o činnosti mužstiev TJ SPARTAK Vysoká 

4) Správa o hospodárení TJ SPARTAK Vysoká 

5) Správa revíznej komisie 

6) Návrh kandidátov na post predsedu TJ SPARTAK Vysoká 

7) Voľba predsedu TJ SPARTAK Vysoká na funkčné obdobie 2008 – 2011 

8) Diskusia 

9) Schválenie uznesenia 

10) Záver 
 

 
Ad. 1 Otvorenie  

Výročnú členskú schôdzu otvoril starosta obce Ing. Ladislav Kubačák, ktorého 
vedením dnešnej členskej schôdze poveril výbor TJ SPARTAK Vysoká. Starosta 
privítal všetkých prítomných členov a konštatoval, že dnešná výročná členská schôdza 
je uznášania schopná, nakoľko je dnes prítomných 28 členov t.j. nadpolovičná väčšina. 
Následne nato starosta prítomných oboznámil z programom dnešnej schôdze. Nakoľko 
nikto z prítomných nemal k programu schôdze žiaden pozmeňujúci návrh dal starosta 
o programe hlasovať:  

ZA – všetci 
PROTI – nikto 
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ZDRAŽAL SA -  nikto 

Výročná členská schôdza navrhovaný program dnešnej výročnej schôdze 
schválila. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 

 

 
Ad. 2 Voľba  návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Anton Opial a Ján Šamaj. Overovateľmi 
zápisnice boli poverení Pavol Bančák ml. a Ing. Ľubomír Holák. Ako zapisovateľ bol 
navrhnutý Mgr. Anton Varecha. Nakoľko jedným z bodov dnešného programu bude 
i voľba predsedu TJ SPARTAK Vysoká do volebnej komisie boli navrhnutí: Jozef 
Adamec a Sach Iliev Mihaylov. O navrhnutých členoch dal predsedajúci hlasovať. 

ZA – všetci 
PROTI – nikto 
ZDRAŽAL SA -  nikto 

Výročná členská schôdza schválila členov návrhovej komisie, overovateľov 
zápisnice, volebnej komisie a zapisovateľa v zmysle návrhu. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 
 
 
 
 
 
Ad. 3 Správy o činnosti 
           

V tomto bode programu predniesol predseda TJ SPARTAK Vysoká nad 
Kysucou p. Ladislav Kubačák, výročnú správu o činnosti organizácie za rok 2007. 
V písomnej podobe správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Po prednesení výročnej správy vyzval starosta obce trénerov jednotlivých 
mužstiev o prednesenie ich správ. 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


3 

a) mladší žiaci 

Správu o činnosti mladších žiakov v jarnej a jesennej časti roku 2007 predniesol 
tréner žiakov p. Tibor Flatrík. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

b) dorast 

Nakoľko na dnešnej výročnej členskej schôdzi nie je prítomný tréner dorastu 
Makov „B“ p. Sýkora, Správu o činnosti dorastu v jarnej a jesennej časti roku 2007 
predniesol tréner dorastu Makov „A“ p. Ján Kazík. Správa tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 

c) muži 

Správu o činnosti a pôsobení A - mužstva v jarnej a jesennej časti roku 2007 
predniesol, po dohode s predsedom TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou,  bývalý 
tréner p. Pavol Bančák ml.. V písomnej podobe tvorí správa neoddeliteľnú súčasť tejto 
zápisnice.  

V závere tohto bodu programu vyzval starosta ako predsedajúci prítomných 
o vznesenie pripomienok resp. otázok k predneseným správam. Nakoľko nikto 
z prítomných nevzniesol žiadnu pripomienku, starosta tento bod ukončil. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 
 
 
 
 
Ad. 4 Správa o hospodárení TJ SPARTAK Vysoká 
 

Správu o hospodárení TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou spracovala 
hospodárka TJ SPARTAK Vysoká sl. Alžbeta Suranová. Nakoľko sa však z rodinných 
dôvodov dnešnej výročnej členskej schôdze nemohla zúčastniť,  Správu o hospodárení 
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou predniesol Mgr. Anton Varecha.  

V tomto bode programu Mgr. Anton Varecha predniesol i predbežný návrh 
rozpočtu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na rok 2008, ktorý je v príjmovej časti 
vo výške 313 281,- Sk a vo výdavkovej časti 313 281,- Sk. Rozpočet nezahŕňa 
pripravované investičné akcie obce na ihrisku TJ SPARTAK Vysoká.  
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Správu o hospodárení a návrh rozpočtu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na 
rok 2008 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 
 
Ad. 5 Správa revíznej komisie 
           

Správu revíznej komisie predniesol z poverenia predsedu p. Štefana Hlavačáka 
predniesol p. Jozef Adamec. Nakoľko revízna komisia zistila menej závažné 
nedostatky týkajúce sa sprehľadnenia  a zavedenia pokladničnej knihy v bufete a ďalej 
pravidelnej evidencie vstupeniek.  

Následne nato starosta prítomným predložil návrh na schválenie Správy revíznej 
komisie s výhradami. O predloženom návrhu dal hlasovať: 

ZA – všetci 
PROTI – nikto 
ZDRAŽAL SA -  nikto 

Výročná členská schôdza Správu revíznej komisie schválila s výhradami.  

Štefan Hlavačák -  tak, ako sme sprehľadnili účtovníctvo, musíme sprehľadniť aj 
bufet. 

Jozef Mlakyta – treba tam zaviesť jednoduchú knihu, v ktorej sa bude evidovať nákup 
a predaj. 

Štefan Hlavačák – žiadam aby bol predseda alebo člen revíznej komisie prizývaný na 
každú schôdzu výboru TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici. 

 
Ad. 6 Návrh kandidátov na post predsedu TJ SPARTAK Vysoká 

Výbor TJ SPARTAK Vysoká predložil návrh, aby predsedu TJ SPARTAK 
Vysoká v nasledujúcom štvorročnom funkčnom období i naďalej vykonával p. 
Ladislav Kubačák ml. O jeho kandidatúre prítomných informoval starosta obce, ktorý 
zároveň prítomných vyzval o predloženie návrhov ďalších kandidátov na post 
predsedu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Nikto z prítomných na tento post 
nenavrhol ďalšieho kandidáta. 
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Ad. 7 Voľba predsedu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na funkčné 

obdobie 2008 - 2011 

Nakoľko jediným kandidát na post predsedu TJ SPARTAK Vysoká je                      
p. Ladislav Kubačák ml. dal starosta o jeho kandidatúre hlasovať:  

ZA – všetci ostatní 
PROTI – nikto 
ZDRAŽAL SA -  Ladislav Kubačák ml. 

Výročná členská schôdza schválila Ladislava Kubačák ml. na post predsedu           
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. 

Starosta obce, ako predsedajúci, zablahoželal Ladislavovi Kubačákovi ml. k jeho 
zvoleniu na post predsedu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou a zároveň ho požiadal 
o príhovor. 

Príhovor novozvoleného predsedu TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 
Ladislava Kubačák ml. tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici 

 

 
Ad. 8 Diskusia 

Štefan Hlavačák -  v správe o hospodárení nebolo spomenuté vyúčtovanie 
turnaja! 

Mgr. Anton Varecha – tohtoročný turnaj nebol hospodárkou zvlášť v správe 
o hospodárení spomenutý, ale samozrejme jeho 
vyúčtovanie je súčasťou účtovníctva 

Ing. Ladislav Kubačák – chcel by som výbor TJ SPARTAK Vysoká nad 
Kysucou upozorniť, že treba na pravú mieru uviesť 
odvádzanie dane z odmeny pre rozhodcov a taktiež 
treba požiadať o DIČ  
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Pavol Bančák ml. – myslím si, že nie je potrebné každý rok kupovať nové dresy, 
za tie peniaze by sa dalo kúpiť niečo iné napr.: plátenné 
kopačky pre hráčov 

Sacho Iliev Mihaylov – chcel by som výboru TJ SPARTAK Vysoká za prácu a 
„staranie sa“ o A – mužstvo.  Som rád, že ste zakúpili 
nové dresy a teplákové súpravy. Je dôležité aby sme 
jednak hrali dobre, ale predovšetkým aby sme pôsobili 
i ako kultúrne mužstvo. 5. januára sme začali už so 
zimnou prípravou. Od nej si sľubujem, že budem mať 
možnosť dlhšie pracovať s celým mužstvom ale 
i jednotlivcami. Teší ma, že sa plánujú robiť nejaké 
práce na ihrisku, lebo dobré ihrisko a kvalitné výkony 
„nabudia“ chlapcov, aby chceli hrať za Vysokú. 

Pavol Bančák ml. – myslím si, že so zimnou prípravou sme začali skoro 

Sacho Iliev Mihaylov – v tréningu chcem predovšetkým vyriešiť a vyčistiť 
niektoré problémy v hre A - mužstva 

Mgr. Anton Varecha – vždy k poslednému dňu v mesiaci treba predložiť účtenky 
za ten daný mesiac (rozhodcovia, minerálne vody, hráči – 
kopačky a brankárske rukavice, hospodárenie v bufete 
a vstupenky, ostatné bloky) 

Ing. Ladislav Kubačák – TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou má 
zaregistrovaných 51 členov. Pri zvolávaní 
výročnej členskej schôdze každoročne hrozí 
problém či bude táto uznášania schopná a to 
kvôli tomu, že v organizácii sú evidovaný 
členovia, ktorých sa o jej činnosť vôbec 
nezaujímajú, nezúčastňujú sa členských schôdzí, 
dokonca samotných futbalových zápasov 
a samozrejme nemajú ani uhradený členský 
príspevok. Navrhujem preto výboru TJ 
SPARTAK Vysoká, aby sa s takýmito členmi 
skontaktovali a prejedali s nimi ďalšie pôsobenie 
v organizácii. Je pochopiteľné, že pri hráčoch, 
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ktorí sa stali po prestupe hráčmi iných klubov, 
môže byť trebárs členstvo iba pozastavené, do 
doby, kedy sa začnú aktívne zapájať do činnosti 
TJ SPARTAK Vysoká a pod.  

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici 

 

 
Ad. 9 Schválenie uznesenia 

V tomto bode programu predniesol predseda návrhovej komisie Ján Šamaj návrh 
na uznesenie z dnešnej výročnej členskej schôdze. Následne nato dal predsedajúci 
o tomto návrhu hlasovať. 

ZA – všetci 
PROTI – nikto 
ZDRAŽAL SA -  nikto 

Výročná členská schôdza návrh na uznesenie schválila. 

Uznesenie k bodu prijaté,  priložené k zápisnici 

 
Ad. 10 Záver 

Na záver starosta obce Ing. Ladislav Kubačák ako predsedajúci poďakoval 
všetkým za účasť a predseda TJ Spartak p. Ladislav Kubačák ml. všetkých pozval na 
pripravené malé občerstvenie. 
 
 
 
                                                                                     Ladislav Kubačák ml. 
                                                                                        predseda TJ SPARTAK 
                                                                                                                    Vysoká nad Kysucou 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
                       Pavol Bančák ml.                         ………………………. 
                       Ing. Ľubomír Holák                     ………………………. 
 
Zapisovateľ: Mgr. Anton Varecha                      ………………………. 
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