ZÁPISNICA
z Valného zhromaždenia Obecného športového klubu v Nededzi, ktoré sa konalo dňa
17. novembra 2012 v sále kultúrneho domu v Nededzi.
_________________________________________________________________________
Prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti šachového oddielu
4. Správa o činnosti stolno-tenisového oddielu
5. Správa o činnosti futbalového oddielu
6. Prehľad o finančnom hospodárení OŠK
7. Plán činnosti na budúce obdobie
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver
K bodu 1
Zasadnutie otvoril predseda p. Ďuríček Ladislav, ktorý prítomných privítal a odovzdal
vedenie zasadnutia podpredsedovi p. Farskému Jozefovi, ktorý prítomných oboznámil
s programom. Za program hlasovali prítomní členovia Obecného športového klubu
v Nededzi.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Mgr. Marián Frniak
Peťko Vladimír
Uvedená komisia bola prítomnými jednohlasne schválená.
K bodu 2
Správu o činnosti šachového oddielu predniesol p. Peťko Vladimír:
Ročník 2011/12:
- prihlásené jedno družstvo v 4.lige
- 8 – členné mužstvá
- zaregistrovaných 13 hráčov, hralo 12 hráčov + zaregistrovali jedného hráča z Tepličky n/V.
- 62% úspešnosť mal Peťko Vladimír
- umiestnenie na spoločnom 4. a 5. mieste so 17 bodmi
- v ročníku 2012/13 zaregistrované aj B družstvo, ktoré je 5-členné v 5. lige
- poriadajú každoročný vianočný turnaj , ktorý sponzorujú: EUROCOIN a SSE a.s. Žilina
- majstrom okresu seniorov sa stal Peťko Vladimír
K bodu 3
Správu o činnosti stolno-tenisového oddielu predniesol Mgr. Marián Frniak:
- doteraz odohrali 7 kôl,
- majú 2 družstva, jedno hrá v 5. lige a druhé v 7.lige
- výsledkom bolo, že v minulom roku postúpili do 5.ligy
- ambície udržať sa v tejto lige

K bodu 4
Správu o činnosti futbalového oddielu predniesol p. Farský Jozef:
- mladší žiaci neboli prihlásení
- mužstvo žiakov skončilo na 1.mieste v I. triede

- dorast skončil na 9. mieste v I. triede
- zlá disciplína dorastencov, neúčasť na tréningoch, množstvo žltých a červených kariet
- muži skončili na 10.mieste v II. triede
- bola ukončená spolupráca s trénerom p. Podešvom, jarnú časť povedie p. Nemček
K bodu 5
Prehľad o finančnom hospodárení OŠK k 10.11.2012 predniesla p. Gašiaková, správa tvorí
prílohu zápisnice.
K bodu 6
S plánom činnosti oboznámil prítomných p. Farský – správa tvorí prílohu zápisnice.

K bodu 7
PhDr. Peter Vajda – starosta obce a Ďuríček Ladislav – predseda OŠK poďakovali bývalým
funkcionárom za prácu vykonanú pri rozvoji futbalu v obci. Odmenení boli: Ďugel Vladimír,
Peťko Vladimír, Ing. Vajda Dušan a Zaymus Ladislav. Menovaným boli odovzdané pamätné
plakety a diplomy.
K bodu 8
Do diskusie sa prihlásili:
PhDr. Peter Vajda – ešte raz poďakoval oceneným za prácu v prospech rozvoja futbalu v obci,
a poďakoval všetkým prítomným za činnosť odvedenú v tomto roku pri rozvoji športu.
Zhodnotil správu o činnosti oddielov, zdôraznil, že správa majetku je zabezpečená správcom,
ktorý je Marián Ďugel, apeloval na mladých, aby neničili vybudovaný altánok na ihrisku
a taktiež i ostatný majetok v našej obci. Nakoľko dochádza k poškodzovaniu majetku
diviačou zverou bude potrebné realizovať oplotenie ihriska. Poďakoval sponzorom: Mobis
a.s. Gbeľany za finančný príspevok vo výške 3000 €, EUROCOIN Žilina za finančný
príspevok 300 €, ako aj za nákup dresov pre mužstvo dospelých a firme DEOS – SK s.r.o.
Žilina za vecný príspevok na Valné zhromaždenie.
p.Farský – vo svojom príspevku apeloval na disciplínu hráčov, k účasti na tréningoch,
zhodnotil výsledky súťaží. Zo sponzorských príspevkov budú zakúpené dresy pre hráčov.
Taktiež oboznámil prítomných, že sa zakúpi digitálna časomiera na futbalové zápasy.
p. Zaymus – poďakoval za ocenenie, ďalej vo svojom príspevku taktiež apeloval na hráčov,
aby sa zúčastňovali tréningov, aby boli výsledky, porovnal ich činnosť, keď oni hrávali, ich
disciplínu a pristupovanie k reprezentácií obce. Nie je dobrý systém, čo sa týka financií, hráči
si zvykli, že za všetko sa teraz platí, majú občerstvenie po zápasoch, a výsledky nie sú také,
aké by sa od nich očakávali. Poprial všetkým veľa úspechov a zdravia.
p. Peťko – poďakoval za ocenenie, pripomenul, že disciplínu žiakov je potrebné riešiť aj
v spolupráci s rodičmi. Čo sa týka rozpočtu na šach, ktorý je vo výške 500 € ročne, žiada
navýšiť o 100 € na základe toho, že na zápasy chodia autami a ceny benzínu stúpajú, nie je
možné potom rozpočet dodržať. Taktiež požiadal o pridelenie finančných prostriedkov na
nákup šachových hodín cca 200 € v počte 4 ks.
Ing. Dušan Vajda – poďakoval za ocenenie za seba aj za Ďugela Vladimíra. Hovoril
o mládeži, aby si vážili čo majú, nakoľko nie všetky obce si môžu dovoliť dať takú výšku
dotáciu pre OŠK ako naša obec. Apeloval taktiež na mladých, čo sa týka poškodzovaniu
majetku, aby si ho vážili, aby nedochádzalo k jeho poškodeniu a zaujať taký prístup k práci
v prospech futbalu, aby boli lepšie výkony. Poukázal, že mládež má pripravené dobré

podmienky na športovanie v obci, aby sa viac aktívnejšie zapájali do športovej činnosti
a netrávili toľko času pri televízoroch, či internete.
p. Zaymus – požiadal, aby bolo viac informácií zverejnených na internete, a zároveň
podotkol, že hráči za obdržanie žltej či červenej karty, nech si platia poplatok sami.
K bodu 9:
Mgr. Marián Frniak predniesol návrh na uznesenie – tvorí prílohu zápisnice.
Za uznesenie hlasovali:
prítomní členovia - za, Zdržal sa : 0

Proti: 0

Uznesenie bolo prijaté ( tvorí prílohu zápisnice ).
K bodu 9
Na záver poďakoval p. Farský prítomným za účasť a zasadnutie Valného zhromaždenia
ukončil.

Zapísal: Gašiaková

Ladislav Ďuríček
predseda OŠK

