Zápisnica z Členskej schôdze TJ HORNÝ HRIČOV konanej dňa 06.04.2017.
Prítomní : viď prezenčná listina
PROGRAM SCHÔDZE :
1. Úvod
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Správa výboru TJ o činnosti a udalostiach v klube za obdobie január – apríl 2017
5. Návrh a schvaľovanie členského príspevku
6. Rokovanie o návrhu rozpočtu TJ Horný Hričov na rok 2017
7. Rokovanie o návrhu nových Stanov TJ Horný Hričov
8. Informácia o činnosti futbalovej akadémie Horný Hričov
9. Rôzne + diskusia
10. Uznesenie
11. Záver
K bodu č. 3 / Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie boli zvolení Mgr. Juraj Králik, Mgr. Rastislav Ďuriník, Roman Valko
K bodu č. 4 / Správa výboru TJ Horný Hričov

Správu predložil Členskej schôdzi predseda výboru TJ Jozef Pytel a zhrnul v nej činnosť výboru za obdobie od
decembra 2016 do apríla 2017. Správa je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 5 / Návrh a schvaľovanie členského príspevku

Návrh výboru TJ zachovať výšku členského príspevku v sume 10 €,- bol Členskou schôdzou akceptovaný a bol
doplnený návrhom Ing. Daniela Badíka zrušenia vstupného na MFS mužov pre členov TJ Horný Hričov, ktorý
Členská schôdza taktiež schválila.
K bodu č. 6 / Rokovanie o návrhu rozpočtu TJ Horný Hričov na rok 2017

Návrh predložil na rokovanie Členskej schôdze tajomník TJ Lukáš Panák a bol to návrh deficitný, s čím vyjadril
rozhodný nesúhlas Ing. Ivan Mičiak. Po búrlivej diskusii, kde členovia výboru TJ a starosta obce Horný Hričov
Ing. Dušan Ďuríček museli obhajovať dôvody deficitu, keďže jednotlivé rozpočtové položky boli tvorené na
základe skutkového stavu z roku 2014, nakoľko stav z rokov 2015 a 2016 im nebol známy, predložil Roman
Valko svoj návrh, že v prípade ak navrhovaný deficit 700 €,- vznikne zaväzuje sa k jeho úhrade z vlastných
prostriedkov. Predseda TJ Jozef Pytel tiež vyslovil verejný prísľub, že z rozpočtu obce už do konca roka 2017
nebude TJ Horný Hričov požadovať žiadne navýšenie dotácie. Ing. Ján Bodis oznámil Členskej schôdzi, že bude
požadovať stiahnutie autobusu a aj dvoch motorových kosačiek, ktoré v minulosti firma BCI a.s. pre potreby TJ
Horný Hričov zakúpila. Predseda TJ spoločne so starostom obce skonštatovali, že sú aj na takúto alternatívu
pripravení a ak rokovania, ktoré prebiehajú budú neúspešné novú kosačku pre potreby TJ zakúpi obec a
doprava autobusom sa nahradí prepravou autami. Predseda TJ taktiež skonštatoval, že z tohto dôvodu
k navýšeniu výdavkovej kapitoly v rozpočte TJ určite nepríde. A ani prípadné založenie družstva dorastu, by
nemalo spôsobiť výrazné navýšenie výdavkov, keďže už v tomto období sa vedú rokovania s riaditeľkou CVČ
Žirafa Bytča PaedDr. Ľudmilou Chodelkovou o jeho začlenení do štruktúr tohto centra.

K bodu č. 7 / rokovanie o návrhu nových Stanov TJ Horný Hričov

Návrh predložil Jozef Pytel a prešiel verejným pripomienkovým konaním, ktoré z neho vyplynuli boli
prerokované a zapracované do konečného návrhu. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu počas jeho prerokovania
na Členskej schôdzi k jeho zneniu neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu č. 8 / Informácia o činnosti Futbalovej akadémie Horný Hričov

Informáciu na rokovanie Členskej schôdze predložil manažér mládeže TJ Horný Hričov Juraj Králik ml., ktorý je
koordinátorom futbalových aktivít mládeže. Informoval o okolnostiach vzniku akadémie, jej financovania a
štruktúre jej realizačného tímu. Na otázku Ing. Ivana Mičiaka aké je zloženie detí v akadémii z hľadiska ich
bydliska odpovedal Jozef Pytel, ktorý vedie zdrojovú evidenciu, v tom zmysle, že deväť detí je z Horného
Hričova, šesť zo Žilinskej Lehoty, jedno zo Žiliny a jedno dieťa je z Považského Chlmca.
K bodu č. 9 / Rôzne + diskusia

Na otázku Eduarda Králika v akom stave je situácia o vlastníckych vzťahoch pozemku pod futbalovým
ihriskom najskôr odpovedal Jozef Pytel v tom zmysle, že stav je nezmenený nakoľko nový výbor TJ riešil
akútne záležitosti súvisiace s prevádzkou klubu a túto otázku bude riešiť so starostom obce v nasledujúcich
týždňoch. Starosta obce Ing. Dušan Ďuríček ešte doplnil, že nevidí reálne dohodu so SVP š.p. preto bol
oslovený právnik, ktorý má za úlohu vypracovať možnosti riešenia tohto problému.

Zápis vyhotovil:

p.

PYTEL Jozef

UZNESENIE
z Členskej schôdze TJ Horný Hričov konanej dňa 06.04. 2017.
Výborová schôdza berie na vedomie:
1. Správu o činnosti a udalostiach v TJ Horný Hričov v mesiaci december 2016, január 2017 a o prípravách
2. Informáciu o činnosti Futbalovej akadémie Horný Hričov
Výborová schôdza schvaľuje:
1. Predložený program Členskej schôdze doplnený o bod Návrh a schvaľovanie členského príspevku
Hlasovanie -

za: 18,

proti: 0,

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

2. Návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Juraj Králik ml., Mgr. Rastislav Ďuriník a Roman Valko
Hlasovanie -

za: 18,

proti: 0,

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

3. Návrh členského príspevku na rok 2018 v sume 10 €,- za člena
Hlasovanie -

za: 18,

proti: 0,

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

4. Návrh vstupného na MFS mužov v sume 0,50 €,- dospelí. Členovia TJ, ženy a mládež do 15 rokov zdarma
Hlasovanie -

za: 18,

proti: 0,

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

5. Rozpočet TJ Horný Hričov na rok 2017 s podmienkou, že v prípade deficitu na konci roku 2017 tento
uhradí do výšky 800 €,- p. Roman Valko
Hlasovanie -

za: 18,

proti: 0,

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

6. Nové stanovy TJ Horný Hričov
Hlasovanie -

za: 18,

proti: 0,

7. Uznesenie z rokovania Členskej schôdze TJ Horný Hričov konanej 06.04. 2017
Hlasovanie -

za: 18,

proti: 0,

V Hornom Hričove 06.04. 2017

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

Jozef Pytel – predseda TJ Horný Hričov

Správa o činnosti výboru TJ Horný Hričov
Vážení členovia TJ, vážení hostia,
zámerom tejto správy je podať vám informáciu o činnosti nového výboru TJ od jeho
zvolenia až ku dňu konania tejto schôdze. Od vzniku svojho mandátu a bez časového priestoru na
zorientovanie sa so situáciou v klube musel nový výbor čeliť výzvam a problémom, ktorých
riešenia nezniesli odkladu. Predovšetkým kritická situácia v družstve mužov si vyžadovala
rozhodnutia skôr ako sa nový výbor vôbec konštituoval. Bolo potrebné angažovať trénera, ktorý
by bol pre hráčov avizujúcich svoj odchod z nášho klubu zárukou, že potrebné zmeny naozaj
prídu. Oslovený bol preto Vladimír Adamec, ktorý bol autoritou medzi hráčmi a dohoda s ním
znamenala postupný záujem ostatných, až na výnimky, absolvovať zimnú prípravu a pokračovať v
súťaži, keďže úplne reálne hrozilo, že naše družstvo mužov sa rozpadne a budeme ho musieť zo
súťaže odhlásiť. Stabilizáciou danej situácie následne vznikol priestor na začatie koncepčnej práce
v klube. Na svojom prvom zasadnutí nový výbor zvolil predsedu TJ a rozdelil kompetencie pre
prácu v klube. Za predsedu a štatutára TJ bol v zmysle Stanov zvolený Jozef Pytel, tajomníkom
a zároveň pokladníkom sa stal Lukáš Panák, manažérom mládeže Juraj Králik ml., technickú
podporu činnosti TJ dostal na starosť Miloš Hlucháň, kontakty a oslovovanie potenciálnych
sponzorov zasa Roman Valko. Hospodárom TJ sa stal Peter Brišš aj so všetkými kompetenciami
ohľadom údržby a stavu futbalového areálu. Odborný dohľad nad stavom trávnatej plochy ihriska
zostal v kompetencii Petra Marčiša, kosenie ihriska bude mať na starosti Juraj Vydra, účtovníctvo
Mária Dikošová a video technikom zostáva Ľuboš Pelikán. Na tejto schôdzi výboru, ktorej sa
zúčastnil aj starosta obce Ing. Dušan Ďuríček, bolo skonštatované, že regionálny futbal
s obmedzenými finančnými zdrojmi je možné dlhodobo robiť kvalitne len výchovou vlastných
futbalistov a funkcionárov. Toto je cesta, na ktorú chceme nasmerovať hornohričovský klub a
vydať sa inou cestou je takmer vždy krátkodobou epizódou, ktorá prináša ťažký dopad pre futbal
v obci, veď príkladov po okolí je neúrekom. Preto medzi prvé naše rozhodnutia patrilo
v spolupráci s predstaviteľmi obce iniciovať vznik futbalovej akadémie v Hornom Hričove a spolu
s trénermi družstva žiakov zintenzívniť hľadanie futbalových talentov po okolitých obciach, keďže
v našej obci nie je dostatok detí v tejto vekovej kategórii so záujmom hrať futbal. Taktiež sme
poverili Petra Brišša hľadať možnosti na znovu založenie družstva dorastu. V oblasti
mládežníckeho futbalu sa nám už prvé výsledky dostavili a vyzerá to s ním v našom klube veľmi
nádejne. Za čo patrí veľká vďaka predovšetkým Stanislavovi Lagovskému, Rišovi Zelníkovi,
Jurajovi Králikovi, Petrovi Briššovi v akadémii a Vladovi Fuskovi s Ľubošom Koštekom
v družstve žiakov. Čo sa týka dorastu je situácia ešte nejasná. Čas ukáže, či je reálne poskladať
dorast už pre nasledujúcu sezónu. Najťažšia situácia je však v družstve mužov, kde sa síce hráčsky
káder podarilo stabilizovať, ale problém na poste brankára pretrváva i keď vďaka Michalom
Kadnárovi a Peťovi Holešovi nie je až tak veľmi horúci ako sa javil na začiatku jarnej časti
sezóny, avšak je nutné ho akútne riešiť. Ďalšími aktivitami výboru bolo nastavenie systému
financovania a získavania sponzorov. V tejto oblasti sú síce ešte rezervy, ale môžeme
skonštatovať, že vďaka rokovaniam a ústretovosti vedenia obce dlhy a resty z minulosti sú
vynulované a uskutočnili sme aj zmeny v spôsobe účtovania, čím sme ho sprehľadnili
a zefektívnili. Vypracovali sme a predkladáme vám na prerokovanie a schválenie tiež návrh
rozpočtu pre rok 2017 a návrh nových Stanov TJ, ktorý je podľa môjho názoru na úrovni doby a sú
v ňom zapracované aj požiadavky vás členov našej organizácie, ktoré sú dané do súladu so

zákonmi Slovenskej republiky a predpismi športových zväzov. Po prvopočiatočných hektických
dňoch činnosti nového výboru spojených s prestupovým obdobím hráčov, riešením prevádzkových
záležitostí okolo začiatku jarnej časti futbalovej sezóny a administratívnych záležitostí okolo
prevzatia riadenia Telovýchovnej jednoty sa už postupne začíname sústreďovať na úpravy
futbalového areálu, zlepšenie technického a reprezentačného zázemia klubu, taktiež naše športové
diplomatické úsilie v komunikácii s partnerskými klubmi a vedením ObFZ Žilina. Vďaka úsiliu
jednotlivých členov výboru získavame aj celkom slušné renomé vo futbalových, ale aj mimo
futbalových kruhoch. Veď sme napríklad pre futbalovú akadémiu získali sponzorsky nielen nové
súpravy dresov, ale aj financie na trénerov a ich odborné vzdelávanie, ktorého sa budú postupne
zúčastňovať. Taktiež vedieme rokovania na získanie novej kolekcie dresov pre družstvo mužov,
ktoré už spejú a dnes prakticky dospeli k úspešného zavŕšeniu. Napriek viacerým rezervám, ktoré
ešte musíme eliminovať je podľa môjho názoru práca každého člena, ktorý je zainteresovaný na
činnosti nášho klubu, na vysokej úrovni a nadšenie s ktorým sa pustili do práce ma utvrdzuje
v nádeji, že na konci nášho snaženia bude nielen futbalový, ale aj spoločenský úspech nášho
klubu, ktorý prinesie radosť a hrdosť všetkým obyvateľom obce Horný Hričov. Na záver tejto
správy chcem ešte poďakovať predchádzajúcim funkcionárom za ich činnosť v klube a zvlášť sa
chcem v mene výboru TJ Horný Hričov úprimne poďakovať pánovi Miroslavovi Potomskému za
prácu v hornohričovskom futbale, ktorej zasvätil veľkú časť svojho života a zaslúži si ocenenie nás
všetkých. Ďakujem.

Schválený rozpočet TJ Horný Hričov na rok 2017.
Predpokladaný príjem TJ Horný Hričov v roku 2017:
VIX Žilina
……….……………
TAVROS
……….……………
Obec Horný Hričov
...…………………
Urbárske spoločenstvo ...…………………
Dotácia SFZ
...…………………
Odstupné za hráčov
...…………………
Členské príspevky
..........……………
Vstupné
……………………
Predpokladané príjmy spolu -

2 000 €,500 €,12 000 €,200 €,300 €,1 000 €,300 €,150 €,16
6 450 €,-

Predpokladané výdavky na činnosť klubu v roku 2017:
- odmeny za prácu pre TJ Horný Hričov spolu
- občerstvenie hráčov a rozhodcov
- cestovné náklady hráčov a funkcionárov
- odstupné za hráčov
- administratívne poplatky
- poplatok za internet na ihrisku
- príspevok na kopačky
- nové súpravy dresov
- údržba ihriska:

5 120,00 €,1 500,00 €,700,00 €,1 000,00 €,500,00 €,80,00 €,700,00 €,700,00 €,700,00 €,-

podmienka f. VIX

(hnojivo 500,00 €,-, trávové semeno 50,00 €,-, ostatná údržba, kosenie okolo šramiek, valcovanie atď. 150,00 €,-)

-

odmena za kosenie, benzín, údržba + príslušenstvo do kosačiek
prevádzka ihriska
kancelárske potreby
odmeny rozhodcom
zdravotná starostlivosť a rehabilitácia hráčov
odmena šoféra, nafta, údržba + príslušenstvo do autobusu
členské do SFZ
iné výdavky
daň z príjmu za r.2013 (zmluva o reklame TAVROS)
poplatok za elektrickú energiu – šatne TJ
poplatky za transakcie na účte

1 300,00 €,400,00 €,150,00 €,2 000,00 €,200,00 €,1 000,00 €,500,00 €,200,00 €,100,00 €,200,00 €,100,00 €,17 150,00 €,-

Keďže predpokladané výdavky v roku 2017 spolu predstavujú sumu 17 150 €,- a príjmy sú predpokladané v sume
16 450 €,- znamená to, že rozpočet je schválený ako deficitný s predpokladaným schodkom 700 €,-. Tento rozpočet
je však zostavený na základe príjmov a výdavkov z roku 2014 a preto bude aktualizovaný podľa zámerov, predstáv
a možností nového výboru TJ až v priebehu roku 2017. V prípade, ak sa nepodarí schválený schodok rozpočtu
odstrániť zaväzuje sa p. Roman Valko verejným prísľubom, že ho do sumy predpokladaného schodku t.j. 700 €,uhradiť z vlastných peňazí.

