
Zápisnica
z výročnej členskej schôdze občianskeho združenia ŠK Štyri elementy, so sídlom v

  Spišskej Novej Vsi, Lipová 20,
 konaného dňa 22.12.2017 o 10.00hod. v sídle OZ  Lipová 20, Spišská Nová Ves

Prítomní za správnu radu: Monika Korbová
Michaela Popadičová
Martin Gvušč

Prítomní členovia klubu: Lenka Kropková, Jana Látková, Martina Sedlárová, Tomáš Barna, Štefánia 
Oroszová, Eva Žiaková, Marek Bednár, Martina Labancová  

Program:
1. Otvorenie zasadnutia   členskej schôdze
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Schvaľovanie programu členskej schôdze

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení 

5.  Správa o činnosti Klubu a jeho hospodárení 

6.    Správa revízora            

7.  Návrh plánu práce a kalendár súťaži na r. 2017 

8.   Návrh rozpočtu na r. 2017                 

9.  Rôzne a  diskusia

10. Voľby do Správnej rady  a Revízora

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia   členskej schôdze   O  bčianskeho združenia ŠK Štyri elementy
Zasadnutie členskej schôdze otvorila Michaela Popadičová, ktorá skonštatovala, že sú splnené    
podmienky na konanie členskej schôdze ŠK Štyri elementy a táto je uznášania schopná.

2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a     overovateľa zápisnice
Prítomnými bola za predsedu návrhovej komisie zvolená Michaela Popadičová,  členov Jana 
Latková a Martina Labancová, zapisovateľka Lenka Kropková, overovateľ Eva Žiaková. Do 
mandátovej komisie boli zvolení:  Marek Bednár, Štefánia Oroszová a  Martina Sedlárová. Všetci 
boli zvolení jednohlasne. 

3. Schvaľovanie programu členskej schôdze
Navrhovaný program bol schválený 9 hlasmi, 2 účastníci sa hlasovania zdržali.

4. Kontrola plnenia prijatých uznesení
              Vyhodnotenie vykonala p. Korbová, predseda OZ. Všetky úlohy boli splnené. 
5.  Správa o     činnosti Klubu a jeho hospodárení        

Správu o činnosti za predchádzajúce obdobie predniesla p. Korbová, predseda OZ. Poukázala na 
dosiahnuté výsledky na súťažiach, problémy v angažovanosti jednotlivých členov a situáciu v 
oblasti práce s mládežou. Informovala prítomných o hospodárení a stave výberu členských 
oplatkov. V získavani finančných  prostriedkov na činnosť združenia nie sú využívané všetky 
možnosti, najmä čo sa týka sponzoringu a 2 % z dani. Konšatovala vyrovnané hospodárenie, keď 



získané prostriedky z členských poplatkov boli použité na hradenie výdavkov pre účastníkov 
súťaži. 

6. Správa revízora: konštatoval, že v hospodárení neboli zistené nedostatky,nebol riešený žiadny podnet.

7.  Návrh plánu práce a kalendár súťaži na r. 2018  Predsedajúca predniesla informáciu o 
pripravovaných súťažiach a účastiach na nich. Informovala o nomináciách a podmienkach na 
súťažiach i v detských kategóriách.

8.   Návrh rozpočtu na r. 2018      Vlastné zdroje z členských príspevkov budú použité na hradenie 
prevádzkových nákladov, najmä štartovného a cestovného. Deficit príjmov riešiť sponzoringom 
od rodičov detí  na základe darovacích zmlúv. OZ bude žiadať i finančnú podporu zo SAFT SK, 
informovala predsedkyňa p. Korbová.     

9. Rôzne a  diskusia  - v rámci diskusie a rôzneho sa nikto z prítomných neprihlásil a tak bol tento bod 
uzavorený.   

10. Voľby nových členov Správnej rady    P. Marek Bednár, predseda mandátovej a volebnej komisie 
konštatoval, že členská schôdza  je uznášania schopná , keďže je prítomná nadpolovičná väčšina 
členov. Celkom prítomných členov 11, čo je 100%.  Predniesol návrh kandidátov do novej správnej rady  v 
zložení: Monika Korbová, Michaela Popadičová a Eva Žiaková . Vyzval na doplnenie, prípadne zmenu 
kandidátov a keďže neboli žiadne  návrhy, dal hlasovať, kto je za verejnú voľbu. Jednomyselne  členovia 
rozhodli , že sa bude  voliť  verejne a hlasovať sa bude o všetkých navrhnutých spoločne , nie jednotlivo. 
Kandidáti boli jednomyselne zvolení na ďalšie obdobie takto:  

Monika Korbová  – predsedníčka združenia 

Michaela Popadičová  -  podpredsedníčka združenia

Martina Labancová –  člen 

10.1. Voľba revízora prebehla verejným hlasovaním, pričom bola navrhnutá Martina 
Labancová  jednohlasne zvolená.

10.2. Zastupovaním na verejnosti ako štatutárny orgán, členská schôdza poverila predsedu OZ 
Moniku Korbovú, nar. 21.7.1979, tr. bytom Gorazdova 1724/12, Spišská Nová Ves                      
r.č.: 795721/9347, č. OP HE 034066     a     splnomocňuje  ju    konať v     mene združenia.  

10.3. Počas neprítomnosti predsedníčku bude zastupovať a druhým štatutárnym zástupcom sa 
stáva podpredsedníčka  Michaela Popadičová, nar.   22.5.1978, tr. bytom Spišská Nová Ves,  
J.Wolkera 16.   

11. Schvaľovanie uznesenia
Predsedajúca dala hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré predniesla ako predseda návrhovej komisie
Návrh bol jednohlasne schválený.

12. Záver
Predsedajúca poďakovala prítomným za účasť a výročnú členskú schôdzu ukončila.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 22.12.2017 Zápisnicu vyhotovil: Lenka Kropková

.........................................

Overovateľ: Eva Žiaková    .....................................


