
Akademický športový klub Strojár, Strojnícka fakulta STU, Nám. slobody 17, 812 31 
Bratislava 

 
Zápisnica z členskej schôdze 

konanej dňa 09.10.2009 
 
 

v priestoroch tretieho kameňolomu v Bratislavskom lesoparku.  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program schôdze: 
 
1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Schválenie mandátovej a návrhovej komisie, správa mandátovej komisie 

3. Správa o činnosti za rok 2008  

4. Voľba funkcionárov AŠK 

5. Rôzne 

 
K bodu 1, 
Schôdzu otvoril predseda AŠK doc. PhDr. V. Korček, PhD. Prečítal program schôdze 
a požiadal o doplnenie programu. Členovia klubu dali návrh o doplnenie bodu : plán 
činnosti na rok 2010, tento bol presunutý do bodu rôzne. 
Hlasovanie za predložený program: 
Počet členov AŠK:  35 
Počet prítomných:  13 
Súhlas vyjadrilo:  13 
Proti:    0 
Zdržali sa:   0  
Program zasadnutia AŠK bol schválený. 
 
K bodu 2 
Do mandátovej komisie boli navrhnutí: RNDr. S. Halusková, PhD., RNDr. J. 
Dvoranová, Ing. D. Antalová. 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Ing. A. Benedek, doc. Ing. J. Takács, PhD., V. 
Koníková. 
Za zapisovateľov boli navrhnutí: Ing. A. Benedek, RNDr. S. Halusková, PhD. 
Za overovateľov boli navrhnutí: doc. Ing. J. Takacs, CSc, Ing. I. Šimko. 
Hlasovanie za predložené návrhy: 
Počet členov AŠK:  35 
Počet prítomných:  13 
Súhlas vyjadrilo:  11 
Proti:    0 
Zdržali sa:   2  
Uvedené návrhy boli schválené. 
Mandátová komisia v zložení RNDr. S. Halusková, PhD,. RNDr. J. Dvoranová, Ing. 
D. Antalová uviedla, že počet riadnych členov AŠK je 35, prítomných je 13, 14. člen 



sa dostavil po zahájení  schôdze, nezúčastnilo sa 21 členov, z toho sa riadne  
ospravedlnilo 17členov.  
 
K bodu 3 
Predseda klubu AŠK  doc. PhDr. V. Korček, PhD. oboznámil členov s históriou klubu, 
upozornil na nedostatky v platení členského, hlavne v nedodržaní termínu zaplatenia 
do 31.03. kalendárneho roku. Predniesol správu o činnosti a hospodárení klubu.  
Prítomní členovia  správu zobrali na vedomie. 
 
K bodu 4 
Členovia AŠK navrhli za funkcionárov klubu AŠK Strojár: 
Prezident klubu: prof. Ing. Ľ.  Šooš, PhD. 
Predseda klubu:  doc. PhDr. V. Korček, PhD. 
Podpredseda klubu: člen ÚPHSV odd. telesnej výchovy, personálne obsadenie 
dohodne predseda a tajomník klubu s členmi oddelenia telesnej výchovy 
Tajomník klubu:  Ing. P. Benco, PhD. 
Predseda kontrolnej komisie: Ing. A. Benedek, členovia budú doplnení.    

Priebeh hlasovania za predložené návrhy.     (za, zdržal sa, proti) 
Prezident klubu : prof. Ing. Ľ.  Šooš, PhD.     (14. 0, 0) 
Predseda klubu :  doc. PhDr. V. Korček, PhD.     (13, 1, 0) 
Tajomník klubu:  Ing. P. Benco, PhD.      (13, 1, 0) 
Predseda kontrolnej komisie: Ing. A. Benedek      (13, 1, 0)  
 
K bodu 5 
Bola prediskutovaná otázka ročného členského príspevku. Členovia sa zhodli na 
tom, že ostane nezmenený, t.j. 5 € / rok pre oddiely, ktoré majú materiálové 
a príspevkové požiadavky na svoju činnosť voči klubu. Pokiaľ si jednotlivé oddiely 
stanovia inak, môže byť výška členského príspevku pre nich iná. 
Na schôdzi boli prediskutované otázky ohľadne čerpania finančných zdrojov klubu 
a schválená doterajšia zásada diferencovaného príspevku podľa kritérií :  
  člen a poskytovateľ 2% z daní,      len člen,   nečlen – účastník akcie. 
Výška príspevku je premenná podľa stavu získaných financií a čerpania na 
materiálové zabezpečenie činnosti klubu v danom kalendárnom roku. 
Ďalej bol navrhnutý sadzobník na zapožičiavanie klubového materiálu pre nečlenov 
klubu. 

Priebeh hlasovania za predložené návrhy.     (za, zdržal sa, proti) 
(14. 0, 0) 

Prítomní členovia poďakovali p. V. Koníkovej za dlhoročné bezplatné vedenie 
agendy  a sekretárske činnosti v rámci klubu. 
Prítomní členovia poďakovali doc. PhDr. V. Korčekovi, PhD. a Ing. P. Bencovi, 
PhD.za obetavú činnosť pri organizovaní akcií klubu a vyslovili presvedčenie, že 
v tejto činnosti budú naďalej pokračovať. Súčasne bolo konštatované že veľmi málo 
členov sa podieľa na organizovaní činnosti klubu, hoci každý má možnosť . Bolo tiež 
konštatované, že činnosť klubu by mohla byť bohatšia, len to treba personálne 
a organizačne zabezpečiť. Ing. A. Benedek sa ponúkol, že pri dostatočnom počte 
záujemcov zorganizuje bicyklový týždeň v Českom raji (cca 6 dní). Predbežný termín 
koniec júna. 
 
 



Pretože sa schôdze nezúčastnil nadpolovičný počet riadnych členov klubu a nemohli 
byť na schôdzi prijaté uznesenia, uskutočnilo sa písomné hlasovanie per rollam. 
Hlasovacie tlačivo ako vzor je súčasťou prílohy zápisnice. Tohto hlasovania sa 
zúčastnilo 17  členov. Písomné hlasovania jednotlivých členov sú v archíve klubu. Na 
základe tohto doplňujúceho hlasovania boli preto prijaté nasledovné uznesenia, ktoré 
sú týmto platné: 
 
Uznesenia : 
 
1/09 Za funkcionárov klubu AŠK Strojár boli zvolení: 
 Prezident klubu : prof. Ing. Ľ.  Šooš, PhD., dekan fakulty    

Predseda klubu : doc. PhDr. V. Korček, PhD.      
Podpredseda klubu : člen ÚPHSV odd. telesnej výchovy , personálne 
obsadenie dohodne predseda a tajomník klubu s členmi oddelenia telesnej 
výchovy  -  otázka ostala otvorená 
Tajomník klubu:  Ing. P. Benco, PhD.       
Predseda kontrolnej komisie: Ing. A. Benedek, členovia budú doplnení   
 

2/09 Členovia schválili  zásady čerpania  finančných zdrojov klubu na materiál 
podľa potreby. O čerpaní rozhoduje a čerpanie schvaľuje predstavenstvo.  

 
3/09 Členovia schválili zásady  diferencovaného príspevku na akcie klubu podľa 

kritérií :  
 člen a poskytovateľ 2% z daní,      len člen,   nečlen – účastník akcie. 

Výška príspevku je premenná podľa stavu získaných financií a čerpania na 
materiálové zabezpečenie činnosti klubu v danom kalendárnom roku. 
   

4/09  Členovia rozhodli o výške členského príspevku. Pre oddiely, ktoré majú 
materiálové a príspevkové požiadavky na svoju činnosť voči klubu ostane 
nezmenený, t.j. 5 € / rok.  

 
5/09 Pokiaľ si jednotlivé oddiely, ktoré nemajú materiálové a príspevkové 

požiadavky na svoju činnosť voči klubu stanovia inak, môže byť výška 
členského príspevku pre nich iná. 

 
 
Prílohy : správa o činnosti a hospodárení klubu 
 správa mandátovej komisie 
 prezenčná listina 
 hlasovanie per rollam – vzor 
Zápisnica vyhotovená v troch rovnopisoch. 
 
Bratislava  16.10.20009 
 
Zapisovatelia   Ing. A. Benedek 
    RNDr. S. Halusková,  PhD. 
 
Overovatelia :  doc. J. Takacs, CSc. 
    Ing. I. Šimko 


