Asociácia športových klubov Piešťany, o. z.
Sídlom Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany, IČO: 51820498

ZÁPISNICA Z KONGRESU

Asociácie športových klubov Piešťany, o. z.
Sídlom Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany, IČO: 51820498
Kongres AŠK PN, ktorý sa uskutočnil dňa 20.9.2020 od 18:00 do 20:30 hod. v Piešťanoch
(ďalej Asociácia športových klubov Piešťany, o.z. ako „AŠK PN“ alebo ako „Združenie“
a kongres AŠK PN a schôdza ako „Kongres“).
Miesto konania Kongresu AŠK PN:
Deň a čas začatia Kongresu AŠK PN:
Predsedajúci:
Zapisovateľ:

sídlo spoločnosti MAGNA ENERGIA a.s. na 1. posch.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
20.9.2020, 17:00 hod.
Ing. Peter Bohuš
Martina Hrdinová

Bod 1 - Otvorenie Kongresu
Predsedajúci Peter Bohuš otvoril zasadnutie Kongresu a privítal prítomných delegátov a hostí.
Prezenčná listina je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice ako Príloha č. 1.
Z pozvaných hostí sa Kongresu zúčastnili člen Olympijského klubu Piešťany Andrej Hlaváč a Richard
Kopún (Slovenská chránená dielňa).
Bod 2 - Informácia o uznášania schopnosti Kongresu
Predsedajúci Peter Bohuš oznámil, že na základe prezenčnej listiny (v Prílohe č. 1) bolo v čase
otvorenia Kongresu prítomných 13 delegátov s počtom 25 hlasov delegátov a to z pozvaných 28
delegátov s celkovým počtom 49 hlasov podľa zoznamu členov k 20.9.2020 (v Prílohe č. 2), čo
predstavuje 51% a tak skonštatoval, že Kongres je uznášaniaschopný.
Hlasovanie:
- Celkový počet hlasov delegátov:
49 hlasov
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
25 hlasov
- Percento prezentovaných hlasov delegátov:
51%
Poznámka: Uznášaniaschopnosť Kongresu a počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia určujú
stanovy AŠK PN a to v čl. 10 ods. 6, teda Kongres je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti
oprávnení hlasovať aspoň s nadpolovičným počtom hlasov delegátov na Kongrese.
Bod 3 - Schválenie programu
Delegáti Kongresu hlasovali o znení programu Kongresu:
Uznesenie Kongresu č. 1/2020:
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1. Otvorenie Kongresu AŠK PN
2. Informácia o uznášaniaschopnosti Kongresu AŠK PN
3. Schválenie programu Kongresu AŠK PN
4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku Kongresu AŠK PN
5. Voľba pracovných skupín (zapisovateľ, 2 overovatelia zápisnice, 2 skrutátori, mandátová komisia)
6. Správa mandátovej komisie
7. Správa prezidenta AŠK PN
8. Správa o činnosti Dozornej rady AŠK PN
9. Interný predpis - Ročný členský príspevok za obdobie 09/2019 – 08/2021
10. Informácia o rozpočte na obdobie 09/2020 – 08/2021
11. Schválenie programových cieľov na obdobie 09/2020 – 08/2021
12. Diskusia
13. Záver
Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
- ZA:
- PROTI:
- ZDRŽAL SA:
- Percento hlasov delegátov ZA:

25 hlasov
25 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
100%

Program Kongresu bol schválený.
Bod 4 - Schválenie rokovacieho poriadku a volebného poriadku.
Delegáti Kongresu hlasovali o schválení predloženého Rokovacie poriadku ( v Prílohe č. 3).
Uznesenie Kongresu č. 2/2020:
Kongres schvaľuje navrhnutý Rokovací poriadok Kongresu v celom rozsahu.
Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
- ZA:
- PROTI:
- ZDRŽAL SA:
- Percento hlasov delegátov ZA:

25 hlasov
25 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
100%

Delegáti Kongresu hlasovali o schválení predloženého Volebného poriadku (v Prílohe č. 4).
Uznesenie Kongresu č.3/2020:
Kongres schvaľuje navrhnutý Volebný poriadok Kongresu v celom rozsahu.
Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
- ZA:
- PROTI:
- ZDRŽAL SA:
- Percento hlasov delegátov ZA:
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25 hlasov
25 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
100%

Bod 5 – Voľba pracovných skupín
Delegáti Kongresu hlasovali o zložení mandátovej komisie,
o overovateľoch zápisnice Kongresu a o skrutátoroch Kongresu.

o zapisovateľovi

Kongresu,

Uznesenie Kongresu č. 4/2020:
Kongres zvolil mandátovú komisiu v zložení: Lukáš Moravčík (predseda), Peter Palec
Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
- ZA:
- PROTI:
- ZDRŽAL SA:
- Percento hlasov delegátov ZA:
Uznesenie Kongresu č. 5/2020:
Kongres zvolil:
- za zapisovateľa:
- za overovateľa zápisnice:

Martina Hrdinová
Michaela Čamborová, Lukáš Moravčík

Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
- ZA:
- PROTI:
- ZDRŽAL SA:
- Percento hlasov delegátov ZA:
Uznesenie Kongresu č. 6/2020:
Kongres zvolil:
- za skrutátorov:

25 hlasov
25 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
100%

25 hlasov
25 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
100%

Ladislav Beleščák, Jozef Drahovský

Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
- ZA:
- PROTI:
- ZDRŽAL SA:
- Percento hlasov delegátov ZA:

25 hlasov
25 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
100%

Bod 6 - Správa mandátovej komisie
Po skontrolovaní prezenčnej listiny mandátovou komisiou predseda
potvrdil, že Kongres je uznášaniaschopný.

komisie Lukáš Moravčík

Bod 7 – Správa prezidenta o činnosti Asociácie
Správu predniesol prezident združenia Peter Bohuš. Predsedajúci Peter Bohuš oboznámil prítomných
o činnostiach aktivitách, ktoré boli organizované Asociáciou za obdobie od 09/2019 – 08/2020.
Bod 8 – Sprava o činnosti Dozornej rady
Správu predniesla predsedníčka Dozornej rady Michaela Čamborová (v Prílohe č. 5).
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Uznesenie Kongresu č. 7/2020:
Kongres zobral na vedomie správu Mandátovej komisie, správu prezidenta o Činnosti združenia za
obdobie od 9/2019 do 08/2020 a správu o činnosti Dozornej rady za obdobie od ustanovujúceho
Kongresu .
Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
- ZA:
- PROTI:
- ZDRŽAL SA:
- Percento hlasov delegátov ZA:

25 hlasov
25 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
100%

Bod 9 - Interný predpis - Ročný členský príspevok za obdobie 09/2020 – 08/2021
Predsedajúci Kongresu Peter Bohuš predstavil delegátom Kongresu Výkonným výborom schválený
návrh ročného členského príspevku, ktorý je oproti minulému roku zmenený - výška sa znižuje o 50%
(v Prílohe č. 6).
Uznesenie Kongresu č. 8/2020:
Kongres odporúča upraviť Interný predpis v znení, že sa jedná o minimálny členský príspevok.
Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
- ZA:
- PROTI:
- ZDRŽAL SA:
- Percento hlasov delegátov ZA:

25 hlasov
25 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
100%

Bod 10 - Informácia o rozpočte na rok 2020-2021
Predsedajúci Kongresu Peter Bohuš predstavil delegátom Kongresu rozpočet AŠK PN na rok 20202021 (v Prílohe č. 7).
Uznesenie Kongresu č. 9/2020:
Kongres schválil predložený rozpočet AŠK PN na obdobie 09/2020 – 08/2021.
Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
- ZA:
- PROTI:
- ZDRŽAL SA:
- Percento hlasov delegátov ZA:

25 hlasov
25 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
100%

Bod 11 - Schválenie programových cieľov na budúce obdobie
Predsedajúci Kongresu Peter Bohuš predstavil delegátom Kongresu Programové ciele na budúce
obdobie (v Prílohe č. 8).
Uznesenie Kongresu č. 10/2020:
Kongres schválil predložený materiál Programové ciele na rok 2020-21.
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Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
- ZA:
- PROTI:
- ZDRŽAL SA:
- Percento hlasov delegátov ZA:

25 hlasov
25 hlasov
0 hlasov
0 hlasov
100%

Bod 12 - Diskusia
Nasledovali diskusné príspevky delegátov a hostí Kongresu. Do diskusie sa prihlásil:
-

Miloš Drgoň – reagoval na novú koncepciu športu, ktorú tvorí mesto Piešťany, ktorá podľa
neh bola spravená už v roku 2006. Taktiež navrhol, aby bolo do rozpočtu mesta Piešťany na
rok 2021 pridaných viac financií na šport, ako v roku 2020.
Navrhuje zorganizovať 3 kolá diskusie s mestskými poslancami (v priebehu októbra 2020), na
ktorých športové kluby vysvetlia poddimenzovanie financií v športe Mestom Piešťany
Tiež predniesol opätovný problém s tréningovými hodinami v telocvičniach Základných škôl
v Piešťanoch. Športové kluby v Piešťanoch, aj napriek intervencii AŠK PN nedostávajú
vyhovujúce časy, v ktorých by mohli trénovať.
Navrhol spoločný transparentný účet, na ktorý by ktokoľvek mohol prispieť na piešťanský šport
– zbieralo by sa napr. do 100.000,- €

-

Ladislav Bábik – poprosil o info ohľadne termínov akcií organizovaných AŠK PN vopred, aby
nekolidovali s termínmi ostatných akcií organizovaných v Piešťanoch.

-

Milan Rusnák navrhol si dať hlavné priority ktoré bude Asociácia presadzovať na budúce
obdobia, ako bazén, telocvične,atletická dráha, atď.

-

Lukáš Moravčík – navrhol aby sa kluby Asociácie a celkovo Asociácie viac marketingovo
podporila, resp. sa povedomie o činnosti dostalo viac medzi ľudí.

-

Richard Kopún – oboznámil delegátov, že by chcel podporiť športové kluby aj Asociáciu
,formou uhradenia videí o športových kluboch a ich problémoch, reklamných
materiálov(ideáalny čas 10.1. – 15.10.2020)

-

Ladislav Beleščák- informoval o priebehu akcie Hory a Mesto a Piešťanskej BUĎ FITky.

Peter Bohuš poďakoval prítomným za vecnú diskusiu a následne ju ukončil.
Uznesenie Kongresu č. 11/2020:
Kongres zobral na vedomie priebeh rokovania a uložil Výkonnému výboru zapracovať pripomienky
a návrhy z diskusie do materiálov Kongresu a riadiť sa závermi a uzneseniami Kongresu.
Hlasovanie:
- Počet prezentovaných hlasov delegátov:
25 hlasov
- ZA:
25 hlasov
- PROTI:
0 hlasov
- ZDRŽAL SA:
0 hlasov
- Percento hlasov delegátov ZA:
100%
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Bod 15 - Záver
Predsedajúci Kongresu Peter Bohuš poďakoval prítomným delegátom a hosťom Kongresu a ukončil
zasadnutie Kongresu o 20:30 hod.

..............................................................................
Predsedajúci: Ing. Peter Bohuš

..............................................................................
Zapisovateľ: Martina Hrdinová

..............................................................................
Overovateľ: Michaela Čamborová

..............................................................................
Overovateľ: Lukáš Moravčík
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Asociácia športových klubov Piešťany o.z.

Počet hlasov
delegátov CELKOM

zoznam Zakladajúcich členov a pozvaných hostí - KONGRES 2019 - 20.9.2020 Piešťany
P.č.
1

Klub, Združenie, organizácia

Meno

Zakladajúci člen - právnická osoba, 2 hlasy delegáta

MHK Piešťany

2

Piešťanský plavecký klub

4

Športový plavecký klub Kúpele Piešťany

6

ŠBR Piešťany

8

HK HAVRANI Piešťany

10

Klub vodného motorizmu a vodných športov

12

Telovýchovná jednota Bezovec Piešťany

3
5
7
9

11

Golf & Country Club Piešťany

Mestský kolkársky klub Piešťany
TJ Družba Piešťany

Basketbalový klub mládeže Piešťany

Klub vodného póla Kúpele Piešťany

13

Prvý futbalový klub Piešťany

15

Tenisový klub Kúpele Piešťany

14

16

17
18
19
20
21

Kajak-Kanoe Piešťany

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Peter

Uznášania
schopnosť

49
Priezvisko
Palec

25

25

Jednoduchá väčšina
kongresu

25

25

Jednoduchá väčšina
kongresu

25

25

Jednoduchá väčšina
kongresu

25

25

Jednoduchá väčšina
kongresu

25

2

X

2

X

2

X

2

X

OK
X

51%

50%

čamborová

X

2

Ladislav

Kondrc

X

2

Jozef

Drahovský

X

2

Lukáš

Moravčík

X

2

Václav

Todt

X

2

Ladislav

Bábik

X

2

Drgoň

X

2

OK

100%

50%

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

0
0
0

X

0
0

2

0

Zakladajúci člen - fyzická osoba, 2 hlasy delegáta

Fyzická osoba - člen prípravného výboru

2 Peter
2 Martina
Fyzická osoba - člen prípravného výboru
2 Ladislav
Fyzická osoba - člen prípravného výboru
2 Jozef
Fyzická osoba - člen prípravného výboru
2 Ján
Fyzická osoba - člen prípravného výboru
2 Branislav
Asociácia športových klubov Piešťany o.z.
Fyzická osoba - člen prípravného výboru

Bohuš

Beleščák

Drahovský

Stachura

X

X

X

X

2

2

2

2

Macejka

X

X

X

X

0

OK

100%

50%

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

0
0
0

X

0
0

2

0

0

Hrdinová

Voľba pracovných
Programové ciele
skupín

Nadpolovičná väčšina
hlasov delegátov

Michaela

Miloš

Program Kongresu Rokovací poriadok

2

2

2

X

X

X

X

0

100%

50%

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

0
0
0

X

0
0

2

0

0

2

OK

2

2

2

X

X

X

X

0

25

100%

50%

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

X

2

0
0
0

X

0
0

2

0

0

2

OK

0
2

2

2

2

X

X

X

X

0

0

0

0

0

Kráľ

0

0

0

0

Jaroslav

Baláž

0

0

0

0

Ladislav

Beleščák

2

2

2

2

zoznam Zakladajúcich členov a pozvaných hostí - KONGRES 2019 - 29.9.2019 Piešťany

P.č.

Klub, Združenie, organizácia

22

Skating Club Piešťany

Fyzická osoba - riadny člen

25

Fyzická osoba - riadny člen

26

27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
20

Priezvisko

Riadny člen - fyzická osoba, právnická osoba, 1 hlas delegáta

23

24

Meno

Veslársky klub Sĺňava Piešťany
Fyzická osoba - riadny člen

Klub slovenských turistov Tesla Piešťany
Funny athletics

Olympijsky klub Piešťany

Slovenská chránená dielňa

1
1
1
1
1
1
1

Filip

Milan

Zuzana
Jozef

HOSTIA, bez hlasu delegáta

Andrej

Richard

Rusnák

Grežďová
Repčík

Hlaváč
Kopún

0

x

1

podpredseda OKPN

x

0

0

1

x

0

0

1

x

0

0

1

x

0

1

Asociácia športových klubov Piešťany, o. z.
Sídlom Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany, IČO: 51820498

ROKOVACÍ PORIADOK KONGRESU
Asociácie športových klubov Piešťany, o. z.
Sídlom Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany, IČO: 51820498
na rokovanie Kongresu AŠK PN, ktoré sa uskutoční dňa 20.9.2020 o 18:00 hod. v Piešťanoch
(ďalej Asociácia športových klubov Piešťany, o.z. ako „AŠK PN“ alebo ako „Združenie“
a kongres AŠK PN a ustanovujúca schôdza ako „Kongres“).
1. Predmet úpravy rokovacieho poriadku:
Rokovací poriadok upravuje najmä:
a) vedenie a priebeh Kongresu,
b) spôsob hlasovania na Kongrese,
c) pôsobnosť a konanie orgánov Kongresu.
2. Delegáti Kongresu a ostatní účastníci Kongresu:
2.1. Členmi Kongresu s právom hlasovať (delegáti) sú Zakladajúci členovia (2 hlasy) a Riadni
členovia Združenia (1 hlas). Každý člen Združenia má na rokovaní iba jedného delegáta s
príslušným počtom hlasov tak ako je uvedené v čl. 10 ods. 3. V prípade právnickej osoby
delegát predloží pred každým Kongresom nominačný list podpísaný štatutárom, nie starší ako
3 mesiace.
2.2. Členmi Kongresu bez hlasovacieho práva sú Individuálny členovia. Právo na účasti na
Kongrese patrí aj ďalším pozvaným hosťom bez hlasovacieho práva.
2.3. Zasadnutie Kongresu nie je prístupné verejnosti.
3. Priebeh Kongresu:
3.1. Zasadnutie Kongresu vedie Prezident, člen Výkonného výboru alebo Výkonným výborom
poverená osoba (predsedajúci) podľa programu schváleného na začiatku Kongresu.
3.2. Kongres prerokováva veci v súlade a v poradí podľa schváleného programu. Program je
možné zmeniť/doplniť na začiatku alebo aj v priebehu zasadnutia so súhlasom Jednoduchej
väčšiny Kongresu.

4. Spôsob rozhodovania a hlasovania na Kongrese:
4.1. Uznášaniaschopnosť Kongresu a počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia určujú
stanovy AŠK PN a to v čl. 10 ods. 6, teda Kongres je uznášaniaschopný, ak sú prítomní delegáti
oprávnení hlasovať aspoň s nadpolovičným počtom hlasov delegátov na Kongrese.
4.2. Každé hlasovanie na Kongrese sa uskutoční prostredníctvom (zdvihnutím) mandátového lístka
s farebným odlíšením počtu hlasov delegátov s výnimkou volieb do orgánov Združenia.

5. Orgány Kongresu:
5.1. Orgány Kongresu:
5.1.1.Predsedajúci Kongresu: riadi a vedie zasadnutie Kongresu. V zmysle čl. 10, ods. 5
Zasadnutie Kongresu vedie Prezident, člen Výkonného výboru alebo Výkonným výborom
poverená osoba (predsedajúci) podľa programu schváleného na začiatku Kongresu.
5.2. Pracovné skupiny Kongresu:
5.2.1.Mandátová skupina: tvoria ju 2 (dvaja) členovia. Jej úlohou je overovanie oprávnenosti
delegátov k ich účasti na zasadnutí Kongresu, ďalej dohliadať nad počtom prítomných
delegátov a podávať správy o účasti delegátov. Mandátová komisia pri posudzovaní
oprávnenosti delegátov k účasti na Kongrese postupuje v zmysle stanov Združenia.
Mandátová komisia vyhotoví o svojej činnosti správu, ktorá je prílohou zápisnice
z Kongresu.
5.2.2.Zapisovateľ: zodpovedá za zápis priebehu Kongresu a vyhotovenie zápisnice z Kongresu.
Zapisovať je povinný zabezpečiť, aby zápisnica z Kongresu zodpovedala ust. § 21 ods. 2
zák. č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení.
5.2.3.Dvaja overovatelia zápisnice: ich úlohou je potvrdiť pravdivosť a zhodu obsahu zápisnice
z Kongresu so skutočným priebehom Kongresu a rozhodnutiami, ktoré Kongres na
zasadnutí prijal.
5.2.4.Skrutátori: v počte 2 (dvaja), vykonávajú sčítavanie hlasov

6. Rozprava a diskusia na Kongrese:
6.1. Pravidlá na rozpravu:
6.1.1.Predsedajúci pre tým, než dá hlasovať o konkrétnom bode programu, otázkou zistí, či sa
chce nejaký delegát prihlásiť do rozpravy o prerokovávanom bode programu.
6.1.2.Právo jedného vystúpenia ku konkrétnemu bodu programu má každý delegát Kongresu
s právom hlasovať na základe prihlásenia sa do rozpravy po výzve predsedajúceho podľa
bodu 6.1.1. tohto rokovacieho poriadku. Slovo delegátovi udeľuje predsedajúci. Právo
delegáta na rozpravu nie je možné postúpiť na iného delegáta alebo inú osobu.
6.1.3.Dĺžka vystúpenia delegáta nesmie prekročiť 5 minút a vyjadrenie musí súvisieť s bodom
programu, ktorého sa vystúpenie týka. V opačnom prípade je predsedajúci oprávnený
ukončiť vystúpenie takejto osoby odňatím jej slova.
6.1.4.Právo vyjadriť sa ku konkrétnemu bodu programu patrí aj iným osobám prítomným na
Kongrese, ktorým slovo po prihlásení udelí predsedajúci. Dĺžka vystúpenia nesmie
prekročiť 1 minútu. V opačnom prípade je predsedajúci oprávnený ukončiť vystúpenie
delegáta odňatím jej slova.
6.1.5.Po ukončení rozpravy predsedajúci prečíta návrh a spýta sa v poradí:
 „kto je za?“
počet ZA
 „kto je proti?“
počet PROTI
 „kto sa zdržal hlasovania?“ počet ZDRŽAL SA

6.2. Pravidlá pre diskusiu, ktorá je samostatným bodom programu Kongresu:
6.2.1.Právo na jedno diskusné vystúpenie ku každej otvorenej téme diskusie má každý delegát
a pozvaný hosť. Toto právo nemožno postúpiť na iného delegáta alebo hosťa. Do diskusie

sa prihlasuje písomne. Čas diskusného vystúpenia je maximálne 5 minút, v prípade
pozvaného hosťa maximálne 1 minúta. K diskusnému príspevku Kongresu je možné
vystúpiť s faktickou poznámkou v dĺžke 1 minúty.
6.2.2.Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky je
predsedajúci povinný upozorniť diskutujúceho na túto skutočnosť a požiadať ho o
ukončenie vystúpenia, prípadne mu odňať slovo.
6.2.3.Diskusia končí vystúpením všetkých prihlásených do diskusie alebo rozhodnutím
Kongresu o ukončení diskusie na základe návrhu delegáta alebo predsedajúceho.
6.2.4.Predsedajúci nemôže obsah diskusného príspevku komentovať alebo iným spôsobom
obmedzovať názor diskutujúceho.
6.2.5.Diskutujúci sú povinní rešpektovať právo každého na ochranu osobnosti, cti, dôstojnosti
a dobrého mena a zdržať sa prejavov a vyjadrení, ktoré by tomuto odporovali. V prípade
osobných invektív alebo prejavov porušujúcich práva podľa predchádzajúcej vety alebo
akékoľvek iné práva chránené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo.
7. Spôsob schválenia rokovacieho poriadku a záverečné ustanovenia:
7.1. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho schválením Kongresom.

V Piešťanoch, dňa 14.09.2020

Asociácia športových klubov Piešťany, o. z.
Sídlom Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany, IČO: 51820498

VOLEBNÝ PORIADOK KONGRESU
Asociácie športových klubov Piešťany, o. z.
Sídlom Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany, IČO: 51820498
na rokovanie Kongresu AŠK PN, ktoré sa uskutoční dňa 20.9.2020 o 18:00 hod. v Piešťanoch
(ďalej Asociácia športových klubov Piešťany, o.z. ako „AŠK PN“ alebo ako „Združenie“
a kongres AŠK PN a ustanovujúca schôdza ako „Kongres“).
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Volebný poriadok AŠK PN upravuje postup pri príprave a vykonávaní volieb členov orgánov
Združenia (ďalej len “Voľby”), ktorých volí Kongres AŠK PN.
1.2. Volebná komisia AŠK PN je odbornou komisiou AŠK PN, ktorú zriaďuje AŠK PN za účelom
prípravy, organizácie a vykonávanie volieb členov orgánov Združenia.
1.3. Predsedu, podpredsedu a členov volebnej komisie navrhuje ktorákoľvek osoba oprávnená
navrhovať členov orgánov v zmysle Stanov AŠK PN.
2. Príprava volieb
2.1. Proces volieb do orgánov Združenia pripravuje a zabezpečuje Volebná komisia AŠK PN, ktorej
predsedu, podpredsedu a členov volí Kongres v rámci prerokovávania a schvaľovania
volebného poriadku.
3. Volebné právo
3.1. Volebné právo sa môže vykonávať len priamo, nie prostredníctvom zástupcu a v súlade so
stanovami Združenia.
3.2. Právo hlasovať má Zakladajúci člen (2 hlasy) a Riadni člen Združenia (1 hlas). Každý člen
Združenia má na rokovaní iba jedného delegáta s príslušným počtom hlasov tak ako je
uvedené v čl. 10 ods. 3. V prípade právnickej osoby delegát predloží pred každým Kongresom
nominačný list podpísaný štatutárom, nie starší ako 3 mesiace.
3.3. Členmi Kongresu bez hlasovacieho práva sú Individuálny členovia. Právo na účasti na
Kongrese patrí aj ďalším pozvaným hosťom bez hlasovacieho práva.
3.4. Právo byť volený za člena Výkonného výboru a Prezidenta Združenia má Zakladajúci člen po
splnení požiadaviek definovaných v stanovách Združenia.
3.5. Každý oprávnený delegát volič má počet hlasov, ktorý je určený tzv. kľúčom delegátov v
zmysle platných stanov Združenia.
3.6. Kongres rozhoduje o základných otázkach týkajúcich sa riadenia a chodu Združenia a to najmä:
a)
volí na dobu určenú v stanovách Prezidenta a členov Výkonného výboru, členov Dozornej
rady,
b) volí na dobu určenú v stanovách predsedu a členov Volebnej komisie,

c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

volí na dobru určenú v stanovách predsedu a členov Dozornej rady, pričom predsedu
Dozornej rady možno odvolať iba podľa ust. § 12 ods. 5 Zákona o športe, teda Kontrolór
môže byť odvolaný z funkcie najvyšším orgánom športovej organizácie dvojtretinovou
väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu s uvedením dôvodu odvolania,
schvaľuje rokovací a volebný poriadok;
berie na vedomie interné predpisy prijaté Výkonným výborom alebo iným orgánom
Združenia,
môže dávať pripomienky k interným predpisom prijatým Výkonným výborom alebo
iným orgánom Združenia a podávať návrhy na ich zmenu,
schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky; symboly Združenia,
schvaľuje programové ciele na príslušný rok,
berie na vedomie správy o činnosti a hospodárení predkladanej Prezidentom AŠK PN,
príp. ďalšie správy predkladané Výkonným výborom alebo iným príslušným
orgánom/subjektom,
prerokováva správu o činnosti Dozornej rady, Výkonného výboru a správu Prezidenta,
berie na vedomie rozpočet Združenia na príslušný rok a navrhuje jeho zmeny,
rozhodnúť o iných záležitostiach, ktoré do pôsobnosti Kongresu zveruje Zákon o športe,
rozhoduje o zániku Združenia,
schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti v zmysle § 18 Zákona o športe alebo v
obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je AŠK PN,
schvaľuje prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti v zmysle § 18
Zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je
AŠK PN,

4. Hlasovanie
4.1. Kongres prijíma rozhodnutia Jednoduchou väčšinou Kongresu, s výnimkou rozhodnutí, pri
ktorých Stanovy vyžadujú Absolútnu väčšinu (nadpolovičná väčšina) hlasov všetkých jeho
členov (delegátov) Kongresu (ďalej v týchto stanovách „Absolútna väčšina Kongresu“). Pri
obzvlášť závažných rozhodnutiach, ako sú odvolávanie Prezidenta a členov Výkonného
výboru, prijatie a zmena stanov, zmena členstva, rozhoduje Kongres Kvalifikovanou
väčšinou Kongresu.
4.2. Kongres prijíma rozhodnutia na základe výsledkov verejného hlasovania, ak ďalej nie je
ustanovené inak. Tajným hlasovaním Kongres volí a odvoláva členov orgánov. Hlasovanie na
Kongrese sa môže uskutočniť aj prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia.
Spôsob rozdelenia hlasov jednotlivým zástupcom s právom hlasovať sa určuje podľa kľúča
delegátov upraveného v týchto Stanovách.
4.3. Jednoduchá väčšina Kongresu: jednoduchá väčšina prítomných hlasov delegátov, teda ak v
danej veci hlasuje za (alebo proti) najväčší podiel hlasov prítomných hlasov delegátov.
4.4. Absolútna väčšina: nadpolovičná väčšina všetkých hlasov delegátov.
4.5. Kvalifikovaná väčšina Kongresu: (2/3) väčšinou všetkých hlasov delegátov.
5. Voľba orgánov – nominovanie kandidátov
5.1. Členom Výkonného výboru je:
a)
prezident,
b) dvaja zástupcovia kolektívnych športov z radov Zakladajúcich členov Združenia ako
fyzická osoba, alebo právnická osoba,

c)

dvaja zástupcovia individuálnych športov z radov Zakladajúcich členov Združenia ako
fyzická osoba, alebo právnická osoba,
d) jeden zástupca športových odborníkov, zástupca športu pre všetkých alebo z iných
organizácií a záujmových Združení z radov Zakladajúcich členov Združenia ako fyzická
osoba, alebo právnická osoba.
5.2. Kongres volí člena Výkonného výboru zo skupiny kandidátov, ktorých navrhnú na každý post:
a)
najmenej traja Zakladajúci členovia Združenia na post prezidenta Združenia,
b) najmenej traja Zakladajúci členovia Združenia na post zástupcov kolektívneho športu,
c)
najmenej traja Zakladajúci členovia Združenia na post zástupcov individuálneho športu,
d) ktorýkoľvek člen Združenia s priamym hlasovacím právom (delegát) na post člena
Výkonného výboru z radov športových odborníkov, zástupcu športu pre všetkých alebo z
iných organizácií a záujmových Združení, pokiaľ takýto kandidát má štatút Zakladajúceho
člena Združenia.
a to najneskôr 15 dní pred termínom konania Kongresu písomnou formou doručenou
Výkonnému výboru, v prípade ustanovujúcej schôdze členom prípravného výboru.
6. Voľba orgánov - hlasovanie
6.1. Kongres rozhoduje o základných otázkach týkajúcich sa riadenia a chodu Združenia a to najmä
volí na dobu určenú v stanovách Združenia:
a)
prezidenta,
b) členov Výkonného výboru,
c)
členov Dozornej rady,
d) predsedu a členov Volebnej komisie,
6.2. Kongres volí členov orgánov tajnou voľbou. Tajná voľba sa uskutoční tak, že delegát označí v
priestore vyhradenom pre tajnú voľbu vybraného kandidáta na volebnom lístku, a takto
označený volebný lístok vhodí do volebnej urny, ak sa nevolí elektronickým spôsobom. V
prípade volieb elektronickým spôsobom delegáti oprávnení hlasovať hlasujú prostredníctvom
elektronického hlasovacieho zariadenia.
6.3. Za člena Výkonného výboru - prezident Združenia je zvolený kandidát, ktorý získa v tajnom
hlasovaní na Kongrese v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov s
volebným právom (z radov Zakladajúcich členov Združenia). V prípade, že v prvom kole
nezíska počet hlasov potrebný na zvolenie, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého
postupujú prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom odovzdaných hlasov. Víťazom druhého
kola volieb je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov, ktorý sa zúčastnili
druhého kola volieb. Ak žiadny z nich nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov, víťazom
druhého kola volieb je kandidát, ktorý získal Jednoduchú väčšinu Kongresu.
6.4. Za člena Výkonného výboru (dvaja zástupcovia kolektívneho športu) sú zvolení prví dvaja
kandidáti, ktorí získajú v tajnom hlasovaní na Kongrese najvyšší počet odovzdaných hlasov
delegátov.
6.5. Za člena Výkonného výboru (dvaja zástupcovia individuálneho športu) sú zvolení prví dvaja
kandidáti, ktorí získajú v tajnom hlasovaní na Kongrese najvyšší počet odovzdaných hlasov
delegátov.
6.6. Za člena Výkonného výboru (zástupca športových odborníkov alebo z iných spolkov a
záujmových Združení) je zvolený kandidát s najvyšším počtom odovzdaných hlasov na
Kongrese spomedzi všetkých kandidátov.
7. Prechodné a záverečné ustanovenia
7.1. Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Kongresom konaného dňa
29.9.2018. V prípade rozporu znení vo Volebnom poriadku a Stanov AŠK PN platí znenie
Stanov AŠK PN.
V Piešťanoch, dňa 14.09.2020

Výročná správa o činnosti Dozornej rady
Asociácie športových klubov Piešťany, o. z. (AŠK PN)
Vážené dámy, vážení páni.
Dovoľte mi, aby som Vás oboznámila s činnosťou Dozornej rady AŠK PN (ďalej ako „DR“) za uplynulé
obdobie. DR pracovala v zložení:



Predseda DR: Mgr. Michaela Čamborová
Členovia DR: RNDr. Tibor Macko Ing. Peter Palec

V rámci svojej činnosti sa DR zaoberala:




Kontrolou dodržiavania stanov, predpisov a smerníc AŠK PN;
Kontrolou použitia finančných prostriedkov AŠK PN
Priebežne sledovala činnosť AŠK PN a nahliadala do účtovných dokladov.

Dozorná rada zasadala počas uplynulého obdobia jeden krát.
Predmetom zasadnutia DR bolo:




Oboznámenie sa s hospodárením občianskeho združenia AŠK PN za ostatné obdobie;
Voľba predsedu Dozornej rady;
Diskusia – záver.

DR sa podrobne oboznámila s hospodárením AŠK PN a môže konštatovať, že:




Finančná správa verne zobrazuje stav majetku, záväzkov a výsledok hospodárenia AŠK PN
ku dnešnému dňu;
Je zostavená v súlade so zákonom o účtovníctve v platnom znení a osobitnými predpismi
pre fungovanie AŠK PN;
Nezistila žiadne nedostatky vo výkone pôsobnosti výkonného výboru.

Členovia dozornej rady týmto zároveň vyslovujú uznanie výkonnému výboru za úspešnú činnosť,
presadzovanie strategických cieľov, efektívnosť hospodárenia a riešenie rozvojových plánov
v prospech AŠK PN.

V Piešťanoch, dňa 14.9.2020

Mgr. Michaela Čamborová
Predseda DR

Asociácia športových klubov Piešťany, o. z.
Sídlom Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany, IČO: 51820498

INTERNÝ PREDPIS č. 012020
Ročný členský príspevok na obdobie 09-2020/08-2021
Ročný členský príspevok (ďalej poplatok) slúži na zabezpečenie plynulého chodu Asociácie športových
klubov Piešťany, o. z. (ďalej v tomto predpise ako „Združenie“) a za účelom napĺňania cieľov, poslania
a predmetu činnosti v zmysle stanov Združenia. Ročný členský príspevok na obdobie 09-2020/08-2021
je určený pre jednotlivých členov nasledovne:
 Zakladajúci člen ako fyzická osoba (FO) vo výške 25 Eur
 Zakladajúci člen ako právnická osoba (PO) vo výške 50 Eur
 Riadny člen ako fyzická osoba (FO) vo výške 15 Eur
 Riadny člen ako právnická osoba (PO) vo výške 25 Eur
 Individuálny člen ako fyzická osoba (FO) vo výške 5 Eur
Výška členského poplatku predstavuje minimálnu výšku príspevku.
Splatnosť úhrady ročného príspevku:
 na obdobie 09-2020/08-2021 je 31.10.2020 (deň pripísania platby na účet Združenia).
Bankové a platobné údaje:
 Číslo účtu (IBAN):
 BANKA:

SK95 1100 0000 0029 4906 0500
Tatra Banka, a.s.

Variabilný symbol:
 Zakladajúci člen (FO):
 Zakladajúci člen (PO):
 Riadny člen (FO):
 Riadny člen (PO):
 Individuálny člen (FO):

012020
022020
032020
042020
052020

Poznámka:
 Fyzická osoba (FO):
Meno a Priezvisko člena
 Právnická osoba (PO): Názov klubu, organizácie

V Piešťanoch dňa 02.10.2020

....................................................................
Ing. Peter Bohuš - prezident Združenia

Zostatok na účte
Zostatok - cash
Spolu
Plánovaný zostatok rok 08/2021

2 473,61 €
-66,57 €
2 407,04 €
1 518,04 €

Zostatok na účte

zostatok na účte ku 14.9.2020 + pokladňa

2 407,04 €

Členské poplatky

znížené poplatky o 50%

1 045,00 €

BuďFIT

Dotácia Mesto PN

1 500,00 €

BuďFIT

Charitatívna reklama

BuďFIT

Licencia HORY a MESTO

-500,00 €

BuďFIT

Prenájom kinosály, letáková kampaň, prenájom rampy,
výroba banneru

-790,00 €

Rozpočet 092020-082021

BuďFIT

100,00 €

Ostatné - organizácia (diplomy, mapy, popisy, doprava,
dobrovoľníci - náhrada straty času)

-310,00 €

Happy Move

Vyber si svoj šport - letáková kampaň, upomienkové
predmety

Banka

Poplatky za vedenie účtu

Seminár

Vzdelávací seminár (jeseň, jar)

-600,00 €

OKPN

Olympijský deň - spoluorganizácia

-100,00 €

WEB

Prevádzka webu

-50,00 €

ULTRAmaratón

Piešťanská 70-tka

-500,00 €

Marketing

Propagačné materiály

-300,00 €

-300,00 €
-84,00 €

SPOLU =

1 518,04 €

Asociácia športových klubov Piešťany, o. z.
Sídlom Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany, IČO: 51820498

PROGRAMOVÉ CIELE AŠK PN NA ROK 2020/2021
Asociácie športových klubov Piešťany, o. z.
Sídlom Teplická 2210/39, 921 01 Piešťany, IČO: 51820498
na rokovanie Kongresu AŠK PN, ktoré sa uskutoční dňa 20.9.2020 o 18:00 hod. v Piešťanoch
1. Navýšenie finančných prostriedkov (na činnosť športových klubov) v programovom
rozpočte Mesta Piešťany na rok 2021:
-

zapojenie sa do rokovania o tvorbe rozpočtu v októbri 2020,
komunikácia a vecná argumentácia s jednotlivými zástupcami mesta o našich požiadavkách,
komunikácia a vecná argumentácia s novým MSZ.

2. Koncepcia rozvoja športu v Piešťanoch:
-

Pripomienkovanie strategického materiálu, ktorý je pripravovaný Mestom PN

3. Podpora, organizovanie a spoluorganizovanie športových podujatí pre verejnosť:
-

BUĎ Fit-ka + filmový festival
Prechádzka rozprávkovým parkom
Športové dni
Vyber si svoj šport
Detská olympiáda
Bežecké preteky – ultramaratón

4. Mediálna prezentácia na verejnosti:
-

Prezentácia AŠK PN pri verejných podujatiach.

5. Plaváreň Piešťany:
-

Aktívna účasť v rámci projektovej prípravy plaveckého bazénu.

V Piešťanoch, dňa 14.09.2020

