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Z á p i s n i c a   č. 4 

zo zasadnutia RK konaného dňa 14.10.2015 v Košiciach o 13,00 hod. 

 

Prítomní:  Ing. Barilla Ján - predseda. RK VsFZ,    Ing.  Tabiš Adrián- člen RK, Ing. Pado Jaroslav -člen 

Prizvaní:   Ing. Sarňak  Emil – predseda MFZ Košice  

    Ing. Pado Jarosla – predseda ObFZ Michalovce 

                      Drenko Ferdinand  - predseda ObFZ Rožňava 

                   Marcinko Ľuboš  - predseda ObFZ Spišská Nová Ves 

                   Ing.  Hvozdík  Ján  - predseda ObFZ Trebišov  

                   Majlathová Alžbeta  - ekonómka VsFZ 

Neospravedlnený:  predseda RK – Obl.FZ Košice- okolie 

 

Program:   1.    Otvorenie 

 2.    Kontrola uznesenia RK VsFZ 
 
 3.    Plnenie rozpočtu VsFZ za I. polrok 2015  

 4.    Revízny poriadok VsFZ a evidencia členskej základne na ObFZ 

 5.    Diskusia s predsedami RK ObFZ Košického kraja 

                   6.    Uznesenie 

                   7.    Záver  

 

K bodu 1.    Rokovanie otvoril predseda RK VsFZ, ktorý privítal prítomných a zároveň pozitívne hodnotil 

                     účasť predsedov RK ObFZ Košického kraja.                      

 

K bodu 2.     Kontrolu uznesenia č. 3/2015 vykonal predseda RK, ktorý konštatoval, že prijaté uznesenia  

                     sú splnené až na uznesenie pod bodom 2b, ktorého termín bude zmenený v uznesení č. 4. 

                     Pod bodom 3a uznesenie sa ruší z dôvodu, že problematiku evidencie a registrácie členskej 

                     základne rieši ISSF registračným poriadkom a stanovami, ktorý je však potrebné aplikovať 

                     v plnom rozsahu na ObFZ a hlavne na klubovej úrovni.  
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K bodu 3.   RK   k o n š t a t u j e, že rozpočet VsFZ na rok 2015 je tvorený ako vyrovnaný s miernym     

                    prebytkom, pričom príjmy oproti m.r. rastu indexom 1,103 a výdavky indexom 1,028. 

                    Hodnotenie plnenia rozpočtu za I. polrok 2015 nebolo možné vykonať nakoľko sociálna poisťovňa 

                    vykonáva kontrolu účtovných dokladov a tieto sa stále nachádzajú v soc. poisťovni. 

                     Pani Majláthová – ekonómka  VsFZ stručne informovala komisiu o finančnej situácií VsFZ, kde  

                     zároveň konštatovala, že úhrada za kúpu pozemku pod budovou VsFZ je za spoluúčasti SFZ je plne 

                     finančne vyrovnaná. Zároveň konštatovala, že VsFZ vyrovnal dotácie na ObFZ za rok 2014 a  

                     2015 v celkovej sume 69.790 EUR. Ďalej konštatovala, že bolo potrebné na VsFZ prijať úsporné 

                     opatrenia v oblasti financií čo sa pozitívne prejaví pri hodnotení plnenia rozpočtu za rok 2015.  

 

K bodu 4-5    Predseda RK VsFZ stručne oboznámil prítomných s revíznym poriadkom VsFZ, ktorý nahrádza  

                    doterajší štatút revíznej  komisie a nadobudol účinnosť 01.05.2015 a dohodol sa spoločne nový a 

                    aktuálny termín jeho rozpracovania na podmienky všetkých ObFZ v rámci VsFZ. 

                    V tomto bode predsedami RK VsFZ stručne priblížil  ISSF hlavne v oblasti evidencie členskej základne, 

                    kde zvýraznil, že nielen počet hráčov robí obraz o veľkosti futbalu na Slovensku ale, že preregistrácia  

      všetkých osôb v slovenskom futbale prinesie aktuálnu informáciu o stave futbalovej rodiny, 

                    koľko má členov  a ako sa delia, na hráčov, trénerov, rozhodcov, funkcionárov ale i fanúšikov. 

                    K tomuto bodu bola vznesená veľká diskusia, kde so svojimi skúsenosťami a názormi ako to v  

       skutočnosti  hlavne na klubovej úrovni vyzerá diskutovali všetci prítomní. Poukázali na fakt, že  

       hlavne na klubovej úrovni pracujú funkcionári staršej vekovej kategórie, kde absentuje schopnosť  

                    ovládať výpočtovú techniku. Problematický je tiež poplatok za reg. preukaz vo výške 5 eur a za  

                    registráciu taktiež 5 eur. čo hlavne starších, nezamestnaných a podobne odradzuje sa registrovať.  

                    Skutočnosť  je tiež taká, že tieto položky za hráčov platí obyčajne klub. Detto  je to i pri  

                    funkcionároch, členoch výkonných výborov a odborných komisií na zväzoch. 

                    Podľa názoru prítomných je potrebná úzka spoluúčasť ObFZ z klubmi a postupne zaviesť do   

                   života registráciu členskej základne najneskôr do konca roka 2016. 

                   Zo strany prítomných bola naznačená obava o budúcnosť futbalu ak sa nebude viac investovať 

                   do mládeže vrátane štátu. 

                   V rámci tohto bodu bola vznesená pripomienka zo strany prítomných predsedov RK ObFZ ku  
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                   dotáciám na ObFZ, že tieto finančné prostriedky by mali byť účelovo určené pre mládež čo 

                   však tomu tak nie je a preto je potrebné preveriť ako je narábané s týmito prostriedkami na ObFZ.                        

                     

K bodu 6.  Uznesenie tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 7.  Predseda RK VsFZ po vyčerpaní bodov programu poďakoval členom a prezvaným za aktívny 

                   prístup a rokovanie ukončil. 

 

  

 

 

                                                                        

 

V Košiciach: 14.10.2015                                        Barilla Ján v.r. – predseda RK 

 

              

 

 Zapisovateľ:  Barilla v.r.  ...........................                Overovateľ: Pado v.r.  .....................              
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U Z N E S E N I E   č. 4/2015 

 

    1. RK VsFZ berie na vedomie:  

        a/ informáciu o finančnej situácií VsFZ podanej p. Majláthovou -ekonómkou VsFZ 

  

   2. Žiada:   

        a/ predsedov  revíznych komisií ObFZ: 

                         - zabezpečiť spracovanie revízneho poriadku na podmienky ObFZ a následné jeho zaslanie 

                           RK VsFZ na adresu VsFZ Alejová 2, 042 96 Košice.  . 

                                                                                                               Termín: do 31.12.2015  

                                                                                                               Zodpovedný: predseda RK 

       b/ predsedov ObFZ: 

- o vynaloženie úsilia pre zabezpečenie registrácie a evidencie členskej základne nielen na 
úrovni ObFZ, ale hlavne na klubovej úrovni, kde sa žiada spolupráca a odborná pomoc. 

  

    3. Odporúča : 

        a/ predsedom RK ObFZ : 

- do plánov práce zaradiť kontrolu čerpania dotácií od VsFZ  a ich použitie. 
 

 

                                                      

                                                                                                                                                                                                          

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

                      Barilla Ján, v.r.  

                                                                             predseda RK VsFZ                                                                                

                      

 

 

                     

           V Košiciach,  14.10.2015                       


