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Z Á P I S N I C A 

z členskej schôdze FAMT Prešov 
 
Dátum konania: 10.10.2013 
Miesto konania: ZŠ Šmeralova 
 
Program: 
1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie  
3. Správa návrhovej a mandátovej komisie  
4. Schválenie programu  
5. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej členskej schôdze.  
6. Vylúčenie členov na návrh výboru  
7. Správa o činnosti od 1.9.2012 do 31.8.2013  
8. Správa o hospodárení od 1.9.2012 do 31.8.2013  
9. Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti od 1.9.2012 do 31.8.2013  
10.  Návrh na zmenu stanov  
       – zníženie kvóra na prijatie uznesenia na 20%  
11. Prijatie nových členov na návrh výboru 

  – povinné členstvo všetkých hráčov, ktorí sa zúčastňujú športovej prípravy a ich zastupovanie 
rodičmi  

12.  Plán činnosti na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014  
13.  Rozpočet na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014  
14.  Schválenie nového systému a výšky členských príspevkov 

Návrh  je: 
15,- EUR mesačne – riadni hráči FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP 
10,- EUR mesačne – hráči FAMT Prešov - súrodenci, ktorí sa zúčastňujú ŠP  
10,- EUR mesačne – hráči FAMT Prešov, ktorí sú na hosťovaní v inom klube, ale zúčastňujú sa 

ŠP vo FAMT Prešov 
5,- EUR mesačne – dievčatá 
1,- EUR ročne – individuálni členovia – tréneri, resp. hráči FAMT Prešov, ktorí sú na hosťovaní v 

inom klube a nezúčastňujú sa ŠP vo FAMT Prešov  
15.  Voľba nových orgánov  
16. Diskusia  
17.  Návrh na uznesenie  
18.  Záver 
 
Bod 1 : 
Schôdzu otvoril František Bednár, ktorý bol výborom poverený vedením členskej schôdze (v ďalšom 
texte ČS) a navrhnutý za zapisovateľa ČS. Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý kontrolór 
združenia. S týmito návrhmi predsedajúci oboznámil všetkých prítomných – nikto z prítomných nemal 
námietky.  
 
Bod 2 : 
Predsedajúci navrhol za členov návrhovej a mandátovej komisie zvoliť týchto členov: Radoslav 
Chovanec a Marián Bubanec.  
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu predsedu prípravného výboru. 
Za prijatie návrhu: 30 
Proti prijatiu návrhu: 0 
Zdržali sa: 0 
Návrhová a mandátová komisia bola zvolená v zložení: Radoslav Chovanec a Marián Bubanec. 
 
Bod 3:  
Radoslav Chovanec predniesol správu návrhovej a mandátovej komisie, v ktorej konštatoval, že podľa 
prezenčných listín je na schôdzi prítomných 30 z celkového počtu 59 členov FAMT Prešov, čo 
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predstavuje 50,85 %. Zároveň skonštatoval, že podľa ustanovenia čl.3 bod 4 platných Stanov je 
členská schôdza uznášaniaschopná. Prezenčná listina tvorí Prílohu č.1. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o prijatí Správy návrhovej a mandátovej komisie. 
Za prijatie správy:    30 
Proti prijatiu návrhu: 0 
Zdržali sa: 0 
Správa návrhovej a mandátovej komisie bola hlasovaním prijatá. 
 
 
Bod 4 : 
Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu členskej schôdze tak, ako bol uvedený v pozvánke.. 
Za prijatie návrhu: 30 
Proti prijatiu návrhu: 0 
Zdržali sa: 0 
Hlasovaním bol program schôdze prijatý. 
 
Bod 5 : 
Predsedajúci prečítal uznesenia z predchádzajúcej členskej schôdze 9.10.2012 a ČS schôdza prijala 
jednomyseľne, že všetky uznesenia sa plnia. 
 
Bod 6 : 
Predsedajúci predniesol návrh výboru z 10.1.2013 podľa čl.II bod 4. Stanov: vylúčiť z FAMT Prešov 5 
členov – Čop Róbert, Fejko Štefan, Kyseľa Martin, Štuller Daniel, Vasilenková Jana, ktorí do 
31.12.2012 neuhradili napriek niekoľkým výzvam a permanentnému zverejneniu na internetovej 
stránke združenia členské za rok 2012 - pre porušovanie základnej členskej povinnosti, ktorou je 
podľa čl.II bod 3 Stanov platiť členské príspevky. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu Výboru. 
Za prijatie návrhu: 27 
Proti prijatiu návrhu: 0 
Zdržali sa: 3 
 
Hlasovaním bol ČS potvrdený návrh Výboru a ČS rozhodla o vylúčení týchto členov: Čop Róbert, 
Fejko Štefan, Kyseľa Martin, Štuller Daniel, Vasilenková Jana. 
 
Po tomto hlasovaní má FAMT 54 riadnych členov. 
 
Bod 7 : 
Predseda FAMT Prešov Richard Scholtés predniesol Správu o činnosti od 1.9.2012 do 31.8.2013 ako 
Výročnú správu FAMT Prešov za sezónu 2012/2013 (Príloha č.3) a Martin Vasiľ ju doplnil o Výročnú 
hodnotiacu správu o športovej činnosti za obdobie od 1.9.2012 do 31.8.2013 (Príloha č.4). 
 
Predsedajúci dal hlasovať o schválení Správy o činnosti za obdobie od 1.9.2012 do 31.8.2013. 
Za prijatie správy:    30 
Proti prijatiu správy: 0 
Zdržali sa: 0 
Správa o činnosti za obdobie od 1.9.2012 do 31.8.2013 bola hlasovaním schválená. 
 
Bod 8 : 
Podpredseda FAMT Prešov František Bednár predniesol Správu o hospodárení od 1.9.2012 do 
31.8.2013 (Príloha č.5). 
 
Predsedajúci dal hlasovať o schválení Správy o hospodárení za obdobie od 1.9.2012 do 31.8.2013. 
Za prijatie správy:    30 
Proti prijatiu správy: 0 
Zdržali sa: 0 
Správa o hospodárení za obdobie od 1.9.2012 do 31.8.2013 bola hlasovaním schválená. 
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Bod 9 : 
Kontrolór FAMT Prešov Marko Hajduk predniesol Správu kontrolóra o kontrolnej činnosti od 1.9.2012 
do 31.8.2013 (Príloha č.6). 
 
Predsedajúci dal hlasovať o schválení Správy kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.9.2012 
do 31.8.2013. 
Za prijatie správy:    30 
Proti prijatiu správy: 0 
Zdržali sa: 0 
Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.9.2012 do 31.8.2013 bola hlasovaním 
schválená. 
 
Bod 10 : 
Predsedajúci predniesol návrh Výboru na zmenu čl. III. Bodu 4. Stanov združenia. 
Doterajšie znenie: 
„4.    Hlasovacie právo na členskej schôdzi majú všetci členovia. Členská schôdza je 
uznášaniaschopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina členov s hlasovacím právom. Na 
platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.“ 
 
Výborom navrhované znenie:  
„4.    Hlasovacie právo na členskej schôdzi majú všetci členovia. Členská schôdza je 
uznášaniaschopná, ak je na nej prítomných minimálne 20%  členov s hlasovacím právom. Na platnosť 
uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.“ 
 
Člen Jozef Tchur navrhol nové znenie: 
„4.    Hlasovacie právo na členskej schôdzi majú všetci členovia. Členská schôdza je 
uznášaniaschopná, ak je na nej prítomných minimálne 30%  členov s hlasovacím právom. Na platnosť 
uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.“ 
 
Člen Juraj Šejirman navrhol nové znenie: 
„4.    Hlasovacie právo na členskej schôdzi majú všetci členovia. Členská schôdza je 
uznášaniaschopná, ak je na nej prítomných minimálne 25%  členov s hlasovacím právom. Na platnosť 
uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.“ 
 
Predsedajúci dal hlasovať o týchto návrhoch. 
Za prijatie návrhu Výboru:  19 
Za prijatie návrhu Jozefa Tchura: 4 
Za prijatie návrhu Juraja Šejirmana: 4 
Zdržali sa:   3 
Hlasovaním bol ČS potvrdený návrh Výboru a ČS potvrdila zmenu stanov v navrhovanom znení čl.III 
bodu 4. „Hlasovacie právo na členskej schôdzi majú všetci členovia. Členská schôdza je 
uznášaniaschopná, ak je na nej prítomných minimálne 20%  členov s hlasovacím právom. Na platnosť 
uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.“ 
 
Člen Martin Vasiľ navrhol zmenu čl.III. bodu 8. Stanov združenia. 
Doterajšie znenie: 
„8.     Štatutárnymi orgánmi FAMT sú predseda a podpredseda. V mene FAMT konajú predseda 
a podpredseda spoločne. Na platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis predsedu 
a podpredsedu FAMT.“ 
 
Martinom Vasiľom navrhované znenie: 
„8.     Štatutárnymi orgánmi FAMT Prešov sú predseda a dvaja podpredsedovia. V mene FAMT konajú 
predseda a podpredseda spoločne. Na platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje podpis 
predsedu a minimálne jedného z podpredsedov FAMT Prešov.“ 
 
Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu. 
Za prijatie návrhu:    19 
Proti prijatiu návrhu: 3 
Zdržali sa: 5 
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Hlasovaním bol ČS potvrdený návrh Martina Vasiľa a ČS potvrdila zmenu stanov v navrhovanom 
znení čl.III bodu 8. „Štatutárnymi orgánmi FAMT Prešov sú predseda a dvaja podpredsedovia. V mene 
FAMT konajú predseda a podpredseda spoločne. Na platnosť písomného právneho úkonu sa 
vyžaduje podpis predsedu a minimálne jedného z podpredsedov FAMT Prešov.“ 
 
Predseda FAMT Prešov Richard Scholtés navrhol doplnenie Stanov združenia v čl.III. o bod 9. 
v nasledovnom znení: 
„9. Osoby vykonávajúce funkcie štatutárneho orgánu združenia vykonávajú svoje funkcie bez nároku 
na odmenu.“ 
 
Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu. 
Za prijatie návrhu:    29 
Proti prijatiu návrhu: 0 
Zdržali sa: 1 
 
Hlasovaním bol ČS potvrdený návrh Richarda Scholtésa a ČS potvrdila doplnenie Stanov v čl.III o bod 
9 v navrhovanom znení. „Osoby vykonávajúce funkcie štatutárneho orgánu združenia vykonávajú 
svoje funkcie bez nároku na odmenu.“ 
 
Člen Roman Timko predniesol návrh na zmenu Stanov združenia v čl. III bod 3. a v bode 7. 
V bode 3. je pôvodný text za 5.odrážkou: „na obdobie medzi členskými schôdzami volí a odvoláva 
členov Výboru FAMT, predsedu FAMT a kontrolóra FAMT“. 
Roman Timko navrhol zmeniť text za 5.odrážkou nasledovne: „na obdobie medzi členskými 
schôdzami volí a odvoláva členov Výboru FAMT Prešov, predsedu FAMT Prešov, dvoch 
podpredsedov FAMT Prešov a kontrolóra FAMT Prešov“. 
Zároveň Roman Timko navrhol vypustiť v Stanovách z čl.III bodu 7. text za prvou odrážkou „spomedzi 
seba volí a odvoláva podpredsedu“. Bod 7. tak podľa návrhu Romana Timka bude obsahovať len dve 
odrážky. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu. 
Za prijatie návrhu:    29 
Proti prijatiu návrhu: 0 
Zdržali sa: 1 
 
Hlasovaním bol ČS potvrdený návrh Romana Timka a ČS potvrdila zmenu Stanov v čl.III v bode 3. 
tak, že pôvodný text za 5.odrážkou bude nahradený textom: na obdobie medzi členskými schôdzami 
volí a odvoláva členov Výboru FAMT Prešov, predsedu FAMT Prešov, dvoch podpredsedov FAMT 
Prešov a kontrolóra FAMT Prešov“ a zároveň v bode 7. sa vypúšťa  text za prvou odrážkou a bod 7. 
tak  bude obsahovať len dve odrážky. 
 
Zároveň ČS poverila Výbor zaregistrovaním týchto zmien v Stanovách FAMT Prešov na MV SR tak, 
že celý článok III. Stanov bude znieť: 
 

Článok III. 
Orgány  

1. Najvyšším orgánom FAMT Prešov je členská schôdza. Koná sa minimálne raz za rok, spravidla 
v mesiaci september.  
 
2. Členskú schôdzu môže zvolať: 
- predseda FAMT Prešov, 
- resp. minimálne polovica členov výboru FAMT Prešov, 
- resp. minimálne 30% členov FAMT Prešov.  
Členská schôdza sa zvoláva písomnou pozvánkou pre členov. 
 
3. Členská schôdza: 
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným 
rozpustením, 
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 
- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, 
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- na obdobie medzi členskými schôdzami volí a odvoláva členov Výboru FAMT Prešov, predsedu 
FAMT Prešov, dvoch podpredsedov FAMT Prešov  a kontrolóra FAMT Prešov, 
- potvrdzuje prijatie nových členov prijatých rozhodnutím Výboru FAMT Prešov. 
 
4.    Hlasovacie právo na členskej schôdzi majú všetci členovia. Členská schôdza je 
uznášaniaschopná, ak je na nej prítomných minimálne 20%  členov s hlasovacím právom. Na platnosť 
uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 
 
5.    Medzi členskými schôdzami riadi činnosť FAMT Prešov Výbor FAMT Prešov. Počet členov 
a spôsob voľby alebo zastúpenia stanoví Členská schôdza. Výbor sa skladá vždy z predsedu FAMT 
Prešov  a ďalších najmenej štyroch členov a to tak, aby bol nepárny počet členov Výboru FAMT 
Prešov. Frekvenciu rokovaní si stanoví Výbor FAMT Prešov. 
 
6      Výbor FAMT Prešov sa stará o koordináciu činnosti, vykonáva poradenskú a servisnú činnosť, 
zastupuje FAMT Prešov pri rokovaniach so štátnymi, samosprávnymi a ostatnými orgánmi, 
organizáciami a inštitúciami, organizuje činnosť na získanie vlastných finančných prostriedkov 
a ďalších zdrojov, rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané vlastnou činnosťou 
ako i prostriedky získané od štátu, samosprávy a ďalších organizácii i jednotlivcov. 
 
7.     Výbor FAMT Prešov je za svoju činnosť zodpovedný Členskej schôdzi. 
Výbor FAMT Prešov: 
- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto 
rokovania, 
- predkladá kontrolórovi na požiadanie všetky dokumenty týkajúce sa činnosti FAMT. 

 
8.     Štatutárnymi orgánmi FAMT Prešov sú predseda a dvaja podpredsedovia. V mene FAMT Prešov 
konajú predseda a podpredseda spoločne. Na platnosť písomného právneho úkonu sa vyžaduje 
podpis predsedu a minimálne jedného z podpredsedov FAMT Prešov. 
 
9.     Osoby vykonávajúce funkcie štatutárneho orgánu združenia vykonávajú svoje funkcie bez nároku 
na odmenu. 
 
Bod 11 : 
Predsedajúci predniesol návrh výboru na zosúladenie členskej základne združenia s princípmi 
fungovania združenia ako riadneho člena SFZ. Návrh spočíval v tom, aby s okamžitou platnosťou 
zaniklo členstvo doterajších členov združenia a zároveň aby sa za riadnych členov FAMT Prešov na 
ČS prijali:  

- všetci hráči registrovaní v SFZ za FAMT Prešov aj tí, ktorí sú na hosťovaní v inom klube, 
- všetci neregistrovaní hráči, ktorí majú podanú Žiadosť o prijatie na športovú prípravu a 

zúčastňujú sa športovej prípravy vo FAMT Prešov, 
- všetci hráči, ktorí sú na hosťovaní vo FAMT Prešov, 
- všetci tréneri a iní funkcionári, ktorí sa aktívne podieľajú na fungovaní združenia. 

Neplnoletých členov združenia zastupujú ich právni zástupcovia. 
Návrh výboru obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia člena a je prílohou č.2 k tejto zápisnici. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu Výboru. 
Za prijatie návrhu: 30 
Proti prijatiu návrhu: 0 
Zdržali sa: 0 
Hlasovaním bol ČS potvrdený návrh Výboru a ČS potvrdila prijatie týchto nových riadnych členov. 
Po tomto hlasovaní má FAMT 128 riadnych členov. 
 
Predseda návrhovej a mandátovej komisie Radoslav Chovanec konštatoval, že podľa prezenčných 
listín je na schôdzi prítomných 45 z celkového počtu 128 riadnych členov FAMT Prešov, resp. ich 
zástupcov, čo predstavuje 35,16 %. Zároveň skonštatoval, že podľa ustanovenia čl.3 bod 4 platných 
Stanov je členská schôdza uznášaniaschopná. 
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Bod 12 : 
 
Martin Vasiľ predniesol Plán činnosti FAMT Prešov na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014, ktorý tvorí 
prílohu č.8 tejto zápisnice. 
Predsedajúci dal hlasovať o schválení Plánu činnosti FAMT Prešov na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014 
v prednesenom znení. 
Za schválenie: 45 
Proti schváleniu: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
Hlasovaním bol Plán činnosti FAMT Prešov na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014 schválený 
v prednesenom znení. 
 
Bod 13 : 
 
Predsedajúci predniesol návrh Rozpočtu FAMT Prešov na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014, ktorý je 
súčasťou Správy o hospodárení od 1.10.2013 do 31.8.2014 (Príloha č.5). 
Predsedajúci dal hlasovať o schválení Rozpočtu FAMT Prešov na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014 
v prednesenom znení. 
Za schválenie: 45 
Proti schváleniu: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
Hlasovaním bol Rozpočet FAMT Prešov na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014 schválený v prednesenom 
znení. 
 
Bod 14 : 
Predsedajúci predniesol návrh Výboru  systém členských príspevkov s účinnosťou od 1.11.2013: 
Minimálne 165,- EUR ročne 
Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú športovej prípravy organizovanej FAMT Prešov (v 

ďalšom ŠP) v kategóriách U8 a starší a nie sú na hosťovaní v inom klube. 
Tento príspevok môže byť platený v splátkach:  30,- EUR najneskôr do 15.1. bežného roku,  

  30,- EUR najneskôr do 15.3. bežného roku,  
  30,- EUR najneskôr do 15.5. bežného roku,  
  15,- EUR najneskôr do 15.7. bežného roku,  
  30,- EUR najneskôr do 15.9. bežného roku,  
  30,- EUR najneskôr do 15.11. bežného roku, 

Minimálne 110,- EUR ročne 
Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP a majú súrodencov, ktorí sú riadnymi členmi 

a zúčastňujú sa ŠP. 
Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP v kategóriách U7 a mladší. 
Riadni členovia FAMT Prešov, ktorí sa zúčastňujú ŠP v kategóriách U8 a starší a sú na hosťovaní 

v inom klube. 
Tento poplatok môže byť platený v splátkach:  20,- EUR najneskôr do 15.1. bežného roku,  

  20,- EUR najneskôr do 15.3. bežného roku,  
  20,- EUR najneskôr do 15.5. bežného roku,  
  10,- EUR najneskôr do 15.7. bežného roku,  
  20,- EUR najneskôr do 15.9. bežného roku,  

 20,- EUR najneskôr do 15.11. bežného roku, 
Minimálne 55,- EUR ročne 
Riadni členovia FAMT Prešov - dievčatá, ktoré sa zúčastňujú ŠP. 
Tento príspevok môže byť platený v splátkach:  10,- EUR najneskôr do 15.1. bežného roku,  

  10,- EUR najneskôr do 15.3. bežného roku,  
  10,- EUR najneskôr do 15.5. bežného roku,  
    5,- EUR najneskôr do 15.7. bežného roku,  
  10,- EUR najneskôr do 15.9. bežného roku,  
  10,- EUR najneskôr do 15.11. bežného roku, 

Minimálne 1,- EUR ročne 
Riadni členovia FAMT Prešov – tréneri, iní funkcionári, ktorí sa aktívne podieľajú na fungovaní 

združenia. hráči FAMT Prešov, ktorí sú na hosťovaní v inom klube a nezúčastňujú sa ŠP vo 
FAMT Prešov. 

Tento príspevok je splatný do konca bežného roka. 
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Bod 15 : 
 
Za kandidáta na predsedu FAMT Prešov bol predsedajúcim navrhnutý Richard Scholtés. Iný kandidát 
nebol navrhnutý. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o zvolení Richarda Scholtésa za predsedu FAMT Prešov. 
Za zvolenie: 43 
Proti zvoleniu: 0 
Zdržali sa hlasovania: 2 
Hlasovaním bol Richard Scholtés zvolený za predsedu FAMT Prešov. 
  
Predsedajúci predniesol návrh výboru , aby ČS zvolila ďalších 6 členov výboru; z toho  4 členov 
zastupujúcich hráčov zúčastňujúcich sa ŠP a 2 členov výboru zastupujúcich trénerov. 
 
Za kandidátov na 4 členov výboru FAMT Prešov zastupujúcich hráčov boli výborom  navrhnutí: 
 

Marián Bubanec Prešov, Sibírska 33 

Radoslav Chovanec Prešov, Jurkovičova 1 

Jaroslav Kočiš Fintice, č.d. 92 

František Bednár Kapušany, Slánska 45/27 

Iný návrh nebol prednesený. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o zvolení menovaných za členov výboru FAMT Prešov. 
Za zvolenie: 42 
Proti zvoleniu: 0 
Zdržali sa hlasovania: 3 
Hlasovaním boli menovaní zvolení za členov výboru FAMT Prešov. 
 
Za kandidátov na 2 členov výboru FAMT Prešov zastupujúcich trénerov boli výborom  navrhnutí: 

Martin Vasiľ Prešov, Bajkalská 11 

Daniel Aštary Prešov, Sibírska 5 

Iný návrh nebol prednesený. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o zvolení menovaných za členov výboru FAMT Prešov. 
Za zvolenie: 43 
Proti zvoleniu: 0 
Zdržali sa hlasovania: 2 
Hlasovaním boli menovaní zvolení za členov výboru FAMT Prešov. 
 
Za kandidátov na dvoch podpredsedov FAMT Prešov boli výborom  navrhnutí: 
 

František Bednár Kapušany, Slánska 45/27 

Martin Vasiľ Prešov, Bajkalská 11 

Iný návrh nebol prednesený. 
 
Predsedajúci dal hlasovať o zvolení menovaných za členov výboru FAMT Prešov. 
Za zvolenie: 43 
Proti zvoleniu: 0 
Zdržali sa hlasovania: 2 
Hlasovaním boli menovaní zvolení za podpredsedov FAMT Prešov. 
 
Za kandidáta na kontrolóra FAMT Prešov bol predsedajúcim navrhnutý Marko Hajduk. Iný kandidát 
nebol navrhnutý. 
Predsedajúci dal hlasovať o zvolení Marka Hajduka za kontrolóra FAMT Prešov. 
Za zvolenie: 43 
Proti zvoleniu: 0 
Zdržali sa hlasovania: 2 
Hlasovaním bol Marko Hajduk zvolený za kontrolóra FAMT Prešov. 
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Bod 16 : diskusia 
V diskusii boli rozdiskutované a predložené ďalšie návrhy do uznesenia schôdze týkajúce sa: 

- zverejňovania termínov jednotlivých schôdzí Výboru FAMT Prešov, 
- zabezpečenia prenájmu plavárne pre členov FAMT Prešov. 

 
Bod 17 : 
Predsedajúci prezentoval návrh na uznesenie z členskej schôdze v tomto znení: 

1. Členská schôdza prijala Správu návrhovej a mandátovej komisie o počtoch prítomných členov 
a o uznášaniaschopnosti schôdze. 

2. Členská schôdza rozhodla o vylúčení týchto členov z FAMT Prešov: Čop Róbert, Fejko 
Štefan, Kyseľa Martin, Štuller Daniel, Vasilenková Jana. 

3. Členská schôdza schválila Správu o činnosti za obdobie od 1.9.2012 do 31.8.2013. 
4. Členská schôdza schválila Správu o hospodárení za obdobie od 1.9.2012 do 31.8.2013. 
5. Členská schôdza schválila Správu kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie od 1.9.2012 do 

31.8.2013. 
6. Členská schôdza schválila zmenu čl.III Stanov FAMT Prešov a poverila Výbor FAMT Prešov 

zaregistrovaním tejto zmeny na MV SR: 
7. Členská schôdza schválila návrh Výboru FAMT Prešov na zánik členstva doterajších členov 

združenia a zároveň aby sa za riadnych členov FAMT Prešov na ČS prijali:  
- všetci hráči registrovaní v SFZ za FAMT Prešov aj tí, ktorí sú na hosťovaní v inom klube, 
- všetci neregistrovaní hráči, ktorí majú podanú Žiadosť o prijatie na športovú prípravu a 

zúčastňujú sa športovej prípravy vo FAMT Prešov, 
- všetci hráči, ktorí sú na hosťovaní vo FAMT Prešov, 
- všetci tréneri a iní funkcionári, ktorí sa aktívne podieľajú na fungovaní združenia. 
Neplnoletých členov združenia zastupujú ich právni zástupcovia. 

8. Členská schôdza schválila Plán činnosti FAMT na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014. 
9. Členská schôdza schválila Rozpočet FAMT na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014. 
10. Členská schôdza zvolila orgány FAMT Prešov: 

Výbor FAMT Prešov Meno a priezvisko Trvalý pobyt 

Predseda Richard Scholtés Prešov, Bernolákova 13 

Podpredseda František Bednár Kapušany, Slánska 45/27 

Podpredseda Martin Vasiľ Prešov, Bajkalská 11 

Člen výboru Marián Bubanec Prešov, Sibírska 33 

Člen výboru Radoslav Chovanec Prešov, Jurkovičova 1 

Člen výboru Jaroslav Kočiš Fintice, č.d. 92 

Kontrolór FAMT Prešov Marko Hajduk Prešov, K Surdoku 45B 

 
11. Členská schôdza schválila nový systém členských príspevkov s účinnosťou od 1.11.2013. 
12. Členská schôdza uložila výboru FAMT Prešov povinnosť zverejňovať na webovej stránke 

združenia termíny konania každej schôdze Výboru FAMT Prešov. 
13. Členská schôdza uložila výboru zabezpečiť pre členov FAMT Prešov prenájom polovice 

plavárne na jednu hodinu týždenne.  
 

Predsedajúci dal hlasovať o prijatí prezentovaného uznesenia z ČS. 
Za prijatie: 45 
Proti prijatiu: 0 
Zdržali sa hlasovania: 0 
Hlasovaním bolo prijaté prezentované uznesenie. 
 
Bod 18 : 
Predseda Richard Scholtés poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil členskú schôdzu. 
 
Prílohy: 
Príloha č.1 Prezenčná listina z Členskej schôdze. 
Príloha č.2 Návrh výboru FAMT Prešov – zoznam členov FAMT Prešov 
Príloha č.3 Výročná správa FAMT Prešov za sezónu 2012/2013. 
Príloha č.4 Výročná hodnotiaca správa o športovej činnosti za obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013. 
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Príloha č.5 Správa o hospodárení za obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013 a rozpočet  na obdobie 
1.9.2012-31.8.2013 

Príloha č.6 Správa kontrolóra o kontrolnej činnosti za obdobie 1.9.2012 – 31.8.2013. 
Príloha č.7 Plán činnosti FAMT Prešov na obdobie 1.9.2013 – 31.8.2014. 
Príloha č.8 Uznesenie z členskej schôdze. 
 
 
V Prešove 10.10.2013 
                                         
Zapisovateľ:  František Bednár   ...................................    
 
Člen návrhovej a mandátovej komisie: Radoslav Chovanec ................................... 
 
Kontrolór: Marko Hajduk ................................... 

 
 
 
 


