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                                                        Z á p i s n i c a č. 1/16 
                 
           zo zasadnutia Revíznej komisie VsFZ v Košiciach dňa 03.03.2016 o 12,00 hod. 
 
 
Prítomní:        Barilla Ján, Tabiš Adrián, Pado Jaroslav 
 
Prizvaní:          Eperješi Marcel – sekretár VsFZ  
 
Program:        1.   Otvorenie  
                         2.   Kontrola uznesenia RK 
                         3.   Návrh rozpočtu na rok 2016 – stanovisko 
                         4.   ISSF a registrácia členov – stav v evidencií členov vo FK a FO 
                         5.   Plán práce RK na rok 2016 
                         6.   Rôzne 
                         7.   Uznesenie 
                         8.   Záver   
 
 
K bodu 1.  Rokovanie otvoril predseda RK VsFZ, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom ku 
                   ktorému neboli doplňujúce návrhy. 
 
K bodu 2.  Bod č. 2/a, uznesenia č. 4/2015 – nesplnené všetkými ObFZ, mimo Michaloviec, keď do 31.12. 
                   2015 RK neobdržala od ObFZ  revízne poriadky.   
 
K bodu 3.  RK ku predloženému návrhu rozpočtu VsFZ na rok 2016 v zásade nemá pripomienky a po     
                   vysvetlivkách sekretárom ku vzneseným dotazom zo strany členov RK, ta  k o n š t a t u j e,  že: 
                   

- rozpočet pre rok 2016 je zostavený reálne a je vyvážený, keď príjmy oproti výdavkom rastú 
        indexom 1,01  
- navýšené položky na regionálne výbery, na letný tábor v príjmovej časti sú opodstatnené a budú 
        kryté dotáciou SFZ  
- vo výdavkovej časti rozpočtu sú 3 – 4 položky  navýšené minimálne a odrážajú potrebu ich  
        navýšenia a tak isto i náklady TMK na semináre a školenia sú opodstatnené 

 
RK ku predloženému návrhu rozpočtu na rok 2016 nemá výhrady, avšak  d o p o r u č u j e  ho 
po I. polroku objektivizovať a aktualizovať.  
 
 

K bodu 4.  RK po skúsenostiach a informáciách získaných na spoločných zasadnutiach s predseda RK ObFZ  
                   k o n š t a t u j e, že: 

- registrácia členskej základne hlavne na klubovej úrovni nie je zabezpečená, tak ako si to vyžaduje 
ISSF a to hlavne v oblasti registrácie členov výborov a komisií ako i priaznivcov futbalu a  
fanclubov 

                 -      treba brať v úvahu nový zákon o športe, ktorý hovorí i o možnom financovaní  športu,     
ktoré  sa bude odvíjať od členskej základne 
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- je potrebné pripomenúť, že ISSF hovorí, že členom SFZ je ten, kto je registrovaný a len takýto 

       člen môže pracovať vo futbalovom dianí.  To znamená, že konferencií a členských schôdzi sa  

       môže zúčastniť len registrovaný člen SFZ 

- pri tejto príležitosti sa uvažuje pre členov SFZ zaviesť kartu výhod 

RK je toho názoru, že zo strany ObFZ je potrebné aktívnejšie pôsobiť na funkcionárov FO a FK 

a pomôcť im pri registrácií členskej základne. 

  

K bodu 5.   Plán práce RK na rok 2016 predložený predsedom RK, po doplnení o návrhy členov bol prijatý. 

 

K bodu 6.   V rôznom RK sa dohodla na pláne kontroly, ktorú vykoná v priebehu roka 2016 na úseku 

  hospodárenia VsFZ a práce jednotlivých odborných komisií čo sa týka ich zasadnutí, účasti 

  členov a plnenia prijatých opatrení. 

 

K bodu 7.   Prijaté uznesenie tvorí prílohu. 

 

K bodu 8.   Predseda RK VsFZ po vyčerpaní jednotlivých bodov programu poďakoval členom za aktívny prístup 

                   a rokovanie ukončil. 

 

 

V Košiciach: 03.03.2016                                                              Barilla Ján v.r.  

                                                                                                      predseda RK VsFZ 

 

 

 

Zapísal:  Barilla Ján v.r                               ..............................                    

Overil :  Tabiš Adrián v.r                           ...............................     
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                                        U Z N E S E N I E  č. 1/2016 

 

 

1. RK VsFZ berie na vedomie: 

           a/ informácie podané sekretárom VsFZ ku rozpočtu na rok 2016 

           b/  návrh rozpočtu VsFZ na rok 2016 

 

2. RK VsFZ doporučuje : 

           a/ predsedovi VsFZ zabezpečiť aktualizáciu rozpočtu na rok 2016 ku 30.06.2016 

           b/ predsedom RK ObFZ  overiť, či jednotlivé FO a oddiely majú aktualizované stanovy 

 

3. RK VsFZ  žiada predsedov ObFZ: 

            a/ o poskytnutie súčinnosti s klubmi a oddielmi pri registrácií funkcionárov 

            b/  o zabezpečenie  spracovania revízneho poriadku a v jednom vyhotovení ho zaslať 

                  na VsFZ do 30.04.2016  

 

                           4. Ukladá predsedovi RK: 

                                      a/ Osobným listom požiadať predsedov RK ObFZ o spoluprácu a aktívnejší prístup ku práci  

                                           RK 

                                           v termíne do 31.03.2016 

 

 

              V Košiciach: 03.03.2016                                                             Barilla Ján – preds. RK VsFZ v.r 

 

 

 

 

          


