
Zápis z SS 
20.04.2017

ZÁPIS Z 1.ZHROMAŽDENIA SLOVANISTOV
(volebného)

Miesto konania: Telocvičňa Osemnástka, Liesková 2, Rimavská Sobota
Dátum a čas konania: 20.apríla 2017, 16:30 – 18:15

1. Evidencia Slovanistov a uznášaniaschopnosť SS:

1.SS sa zúčastnilo 8 z 10 evidovaných Slovanistov. 1.SS tak bolo podľa čl.19 stanov
klubu prehlásené na uznášaniaschopné.

2. Privítanie. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisu. Prijatie programu:

Vedením  1.SS  a  zapisovateľom  bol  určený  Jozef  Alušík.  Kontrolou  zápisu  bol
poverený  Michal  Radnóti,  Lukáš  Benda  a  zapisovateľ.  Program 1.SS  uvedený  v
pozvánke k SS  bol  prijatý  verejným hlasovaním:  7  za,  0  proti,  1  Slovanista  sa
zdržal.

3. Kontrola plnenia záverov 12.ZČK a 13.ZČK, schválenie alebo prijatie opatrení:

Správu predniesol Tajomník klubu Jozef Alušík. Z 12.ZČK uskutočneného 27.júla
2016 boli konštatované pretrvávajúce nedostatky: nebola vyrobená a spracovaná
nástenka  dlžníkov  na  členskom.  Pred  sezónou  sa  neuskutočnilo  stretnutie  s
rodičmi hráčov. Opatrenia budú prijaté v rámci bodu 8. programu 1.SS.
Splnené bolo uznesenie o príprave podkladov pre zaradenie medzi prijímateľov 2%
daní v roku 2017. V rámci prípravy 6.ročníka MFL bol s ponukou spolupracovať pri
štatistikách  oslovený  Lukáš  Nôta,  ktorý  ju  prijal  a  napokon  spolupracoval  pri
organizácii Ligy nezlomných. V septembri 2016 bola v súlade so zápisom z 12.ZČK
uskutočnená súťaž vo veľkom florbale pre žiačky základných a stredných škôl z
Rimavskej Soboty a okolia. V telocvični Osemnástka boli za prispenia členov klubu
počas augusta 2016 uskutočnené športové podujatia:  MS Funbal,  Športový deň
Zoltána Pálkovácsa a Florbalová 24 hodinovka.
Zo zápisu z 13.ZČK, na ktorom boli schválené nové stanovy klubu v súlade so
Zákonom o športe bolo splnené poverenie Tajomníka klubu Jozefa Alušíka, aby
schválené stanovy predložil na MV SR. Neuskutočnilo sa však SS v decembrovom
termíne pre nedostatok času.
1.SS vzalo kontrolu záverov z 12.ZČK a 13.ZČK na vedomie bez prijatia opatrení.

4. Predloženie správy o činnosti klubu.

Správu predložil vedúci klubu Michal Radnóti. Hodnotil rok 2016 a z časti i zatiaľ
neukončenú sezónu 2016/2017. Za najväčšie negatívum označil neuskutočnenie,



resp. zrušenie 6.ročníka MFL, čím klub stratil  mnohých záujemcov o amatérsky
florbal. Vo veľkom florbale konštatoval, že klub si na svoje plecia toho zobral v
sezóne 2016/2017 priveľa. Konštatoval tiež, že hrať veľký florbal bez možnosti
hrať  zápasy  doma  sa  javí  bezvýznamné  a  zbytočné.  Keď  sa  k  tomu  pridá
neschopnosť Tajomníka stredoslovenského zväzu florbalu,  ktorý v tejto sezóne
absolútne  nezvládol  svoje  povinnosti,  tak  dobrovoľníci,  akými  Slovanisti  sú,
strácajú chuť niečo robiť.  V družstve mužov mu chýbal prísun starších hráčov,
ktorý zabezpečovala práve MFL, dorastenci toho mali veľa a najmä ku koncu roka
2016 mali  veľmi  zlý  prístup k svojim povinnostiam. Od januára do apríla  bola
zatvorená telocvičňa, čo malo za následok katastrofálne podmienky na trénovanie.
Z pozitívnych vecí: dobre sa rozbehlo družstvo žien, pozitívom bolo tiež zlepšenie
kvality  hry  družstva  mužov.  Celkovo  možno  hovoriť  o  stagnácii  a  nie  veľmi
úspešnom roku pre Slovan.

5. Voľba Vedúceho klubu:

Za  vedúceho  klubu  bol  navrhnutý  doterajší  vedúci  Michal  Radnóti.  Verejným
hlasovaním bol zvolený: za 8, proti 0, zdržalo sa 0 Slovanistov.

6. Plány vedúceho klubu. Schválenie delegovania povinností a právomocí vedúceho
klubu na ostatných Slovanistov:

Vedúci  klubu  Michal  Radnóti  predstavil  dve  vízie  fungovania  klubu.  Prvá
predpokladá, že je šanca, že do 2-3 rokov bude možné hrať v Rimavskej Sobote
domáce zápasy, t.j. bude tu postavená športová hala. V takom prípade sa bude v
roku 2017 snažiť o pokračovanie v projekte MFL, bude snahou dostať sa späť do
telocvične ZŠ M.Tompu na Západe. Zmeniť bude potrebné prácu s deťmi, nalákať
viac  hráčov.  V  rámci  toho  sa  predpokladá  výpomoc  mladšími  Slovanistami  pri
tréningoch detí:  Pavla  Rapčana,  Lukáša Nôtu a Andreja Bodora.  Pripraviť sa na
predpokladaný  pokles  záujmu  u  žien  o  florbal  a  ustáť  ho.  Muži  majú  veľkú
perspektívu, sú rešpektovaným družstvom. Jednoznačne ich treba dostať do vyššej
súťaže,  ak sa postaví  športová hala.  Súťaž detí:  destskú MFL chce rozšíťiť  na
ďalšie školy.
Druhý  variant  fungovania  klubu  predpokladá,  že  v  meste  nebude  žiadna
perspektíva postaviť športovú halu. V takom prípade klub prejde na maximálne
úsporný režim a bude sa venovať len práci s deťmi, ak budú mať nejaké o florbal
záujem. Reálne je aj úplné zrušenie klubu.
1.SS  vzalo  plány  vedúceho  klubu na  vedomie.  Delegovanie  právmocí  vedúceho
klubu na ostatných Slovanistov ponechalo na predsezónne obdobie.

7. Informácia  o  priebežnom  hospodárení  klubu  v  sezóne  2016/2017.  Prijatie
rozpočtu na rok 2017 a schválenie výšky členského príspevku na rok 2017:

Správu  na  základe  podkladov  od  Lukáša  Bendu  pripravil  tajomník  klubu  Jozef
Alušík.  Pri  príprave rozpočtu na sezónu 2017/2018 sa vychádzalo z údajov zo
sezóny 2016/2017. V nej boli:
Poplatky voči SZFB: 1350€



Cestovné výdavky: 3975€
Prenájom športových hál pre ligové súťaže: 2070€
Poplatky za rozhodcov: 750€
Platby za posezónne turnaje (odhad): 250€
Telocvična Osemnástka: 1110€
Splátky úveru za florbalové mantinely: 1950€
Technické vybavenie: 250€
Web stránka 150€
Celkové ročné výdaje: 11860€.
Do celkových ročných výdavkov neboli  započítané mimoriadne položky – nákup
nových sád dresov a brankárskeho vybavenia v sume 3600€ a nákup stavebného
materiálu do Telocvične Osmenástka pre splnenie podmienok hygieny vo výške
1000€.
Štrutkúra  výdavkov:  3566€  boli  paušálne  výdavky  klubu,  8297€  výdavky  na
jednotlivé družstvá. Pomer medzi výdavkami na klub a družstvá je 3:7. Z výdavkov
na družstvá 2290€ (cca 25%) tvoria výdavky na družstvo mužov, 3210€ (cca 40%)
výdavky na družstvo žien a 2797€ (cca 35%) výdavky na mládež.
Pri  odhadovanom množstve  členov  platiacich  členské  bolo  konštatované,  že  v
sezóne 2017/2018 pri rovnakej skladbe výdavkov bude potrebné zo zdrojov mimo
členského zohnať 1650€ pre družstvo mužov, 2400€ pre družstvo žien a 850€ pre
mládež.
1.SS sa na základe uvedeného uznieslo na týchto opatreniach:
1. družstvo mužov musí zapracovať na získaní potrebného množstva financií.
2. družstvo žien musí získať rovnaké množstvo financií na sponzorskom, ako v
minulej sezóne – 2400€.
3. Pri zredukovaní počtu mládežníckych družstiev podľa reálneho množstva hráčov
sa predpokladá, že členské na pokrytie ich výdavkov postačuje.
4. Je potrebný neustály a priebežný tlak na dlžníkov – znova požadovaná nástenka
dlžníkov na členskom.
5. Členské na rok 2017 je stanovené na 150€ za rok pri mesačných splátkach,
alebo 100€ za rok, pri jednorazovej septembrovej – októbrovej splátke.

8. Informácia o Telocvični Osemnástka.
Od  januára  prebiehali  úpravy  v  Telocvični,  ktorých  výsledkom  je  zmývateľná
podlaha vo všetkých vnútorných priestoroch Telocvnične s výnimkou spoločenskej
miestnosti, vytvorenie dámskych spŕch a WC. V úpravách sa bude pokračovať v
letných mesiacoch, kedy má byť uzatvorená činkáreň, sprevádzkovaná ďalšia šatňa
a  vymurované  všetky  vonkajšíe  steny  vnútorných  priestorov  s  výmenou  okien
všade, kde to bude možné. Popracovať bude potrebné na organizácii upratovania
vnútorných priestorov.

9. Stretnutia s rodičmi: spôsoby organizácie, zodpovednosť. Prijatie opatrení.
Už dávno sa mali uskutočniť. Organizácia stretnutí s rodičmi bude v kompetencii
trénerov družstiev. Cieľom je vysvetliť rodičom, že zápasy sú pre hráčov dôležité.
Prvé stretnutia si majú tréneri dohodnúť koncom ročníka 2016/2017 – hra rodičov



s deťmi, diskusia s nimi, vyhlásenie Slovanistu roka a nabudenie na nový ročník.
Potom  ďalšie  stretnutie  v  októbri  2017,  keď  už  budú  k  dispozícii  relevantné
informácie o novej sezóne.

10.Informácia o masovom florbale a pripravovaných podujatiach v roku 2017.
11.Informácia o spolupráci s MO Matice Slovenskej.
12.Voľná diskusia.

Body 10. - 12. neboli pre nedostatok času prerokované. 1.SS bolo ukončené.

V Rimavskej Sobote dňa 20.05.2017,

Zapísal Jozef Alušík, skontroloval Lukáš Benda a Michal Radnóti.


