Zápisnica z Členskej schôdze TJ HORNÝ HRIČOV konanej dňa 04. marca 2018.
Prítomní : viď prezenčná listina
PROGRAM SCHÔDZE :
1. Úvod
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie
4. Privítanie, príhovor hostí a odovzdanie ocenenia ObFZ Žilina Jozefovi Fuskovi
5. Prerokovanie návrhu zaradenia nových členov do Siene slávy hornohričovského futbalu
6. Správa o hospodárení TJ Horný Hričov
7. Správa o činnosti TJ Horný Hričov
8. Správa o činnosti Futbalovej akadémie Horný Hričov
9. Rokovanie o návrhu rozpočtu TJ Horný Hričov pre rok 2018
10. Rôzne + diskusia
11. Uznesenie
12. Záver
K bodu č. 3 / Voľba návrhovej komisie.

Do návrhovej komisie boli zvolení Mgr. Juraj Králik, Bc. Lukáš Panák, Miloš Hlucháň.
Zapisovateľom bol Bc. Lukáš Panák.
K bodu č. 4 / Privítanie, príhovor a odovzdanie ocenenia ObFZ Žilina Jozefovi Fuskovi

Rokovania členskej schôdze sa zúčastnil aj predseda ObFZ Žilina Ing. Igor Krško, ktorý v krátkom príhovore
ocenil ľudí, ktorí venujú svoj voľný čas a energiu futbalu a práci s ním suvisiacu. Taktiež vyzdvihol fakt, že
v Hornom Hričove sa nezabúda ani na predchádzajúce generácie týchto ľudí, o čom svedčí aj fakt, že TJ Horný
Hričov je prvým klubom v ObFZ Žilina, ktorí má ocenených už dvoch svojich bývalých funkcionárov. Po
vykonaní slávnostného ocenenia Jozefovi Fuskovi sa so zúčastnenými členmi TJ rozlúčil.
K bodu č. 5 / Prerokovanie návrhu zaradenia nových členov do Siene slávy hornohričovského futbalu

Výbor TJ Horný Hričov predložil členskej schôdzi návrh na zaradenie Eduarda Králika a Miroslava
Potomského ml. do Siene slávy hornohričovského futbalu, ktorý bol po prečítaní krátkych životopisov bez
pripomienok prerokovaný.
K bodu č. 6 / Správa hospodárenia výboru TJ Horný Hričov.

Správu predložil Členskej schôdzi tajomník TJ Horný Hričov Bc. Lukáš Panák a je prílohou tejto zápisnice.

K bodu č. 7 / Správa o činnosti výboru TJ Horný Hričov.

Správu predložil Členskej schôdzi predseda TJ Horný Hričov Jozef Pytel a je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 8 / Správa o činnosti a hospodárení futbalovej akadémie Horný Hričov.

Správu predložil Členskej schôdzi koordinátor mládeže výboru TJ Horný Hričov Juraj Králik ml. a je prílohou
tejto zápisnice.
K bodu č. 9 / prerokovanie návrhu rozpočtu TJ Horný Hričov na rok 2018.

Návrh rozpočtu v mene výboru TJ Horný Hričov predložil predseda TJ Jozef Pytel a je prílohou tejto zápisnice.
K bodu č. 10 / Rôzne + diskusia

V diskusii najskôr predseda TJ Horný Hričov predstavil situáciu v jednotlivých družstvách a výhľad do ich
budúcnosti. Taktiež vysvetlil dôvody začlenenia družstva žiakov do futbalovej akadémie Horný Hričov a tiež
dôvody a zhrnutie spolupráce s TJ Dlhé Pole. Taktiež odpovedal na dotaz Vladimíra Fusku o možnostiach
spolupráce s ŠK Dolný Hričov v mládežníckom futbale. Kde sú podľa neho náznaky možnej dohody podobnej
ako v prípade Dlhého Poľa. Avšak skôr pod hlavičkou futbalovej akadémie, ale je predpoklad, pravdepodobne
to však bude ešte dlhá a tŕnistá cesta. Na otázku Eduarda Králika v akom stave je situácia vo vlastníckych
vzťahoch k pozemku pod futbalovým ihriskom odpovedal Daniel Badík o právnych prekážkach na zmenu
súčasného stavu. Nakoľko tento problém je riešený dlhodobo a na členskej schôdzi už nie je možné nájsť
spôsob jeho vyriešenia členská schôdza sa ním ďalej nezaoberala. Ing. Ján Bodis sa zaujímal o stav v družstve
mužov, ktorý podľa neho nie je uspokojivý. Odpovedal mu Lukáš Panák tajomník TJ a člen výboru
zodpovedný za družstvo mužov v tom zmysle, že si uvedomujeme daný stav, ktorý je spôsobený viacerými
faktormi, ale jeden z tých najväčších kvalitné obsadenie postu brankára sa nám stále nedarí systémovo vyriešiť.
Keďže sme sa rozhodli predovšetkým ísť cestou výchovy vlastných odchovancov a nie cestou finančnej odplaty
pre niektorých hráčov družstva a pre druhú nie. Aj preto sme sa dohodli, že brankárom bude Michal Šoška,
ktorému zabezpečíme brankársky tréning pod dohľadom odborníka a sľubujeme si od toho, že by to mohlo byť
dlhodobejšie riešenie brankárskeho problému. Ďalej skonštatoval, že po návrate viacerých našich odchovancov,
či už teraz alebo po sezóne, je v klube ambícia vytvoriť silné a kvalitné družstvo mužov, ktoré prinavráti do
Horného Hričova radosť z futbalu nielen pre hráčov, ale aj a to hlavne pre priaznivcov hornohričovského
futbalu. Na záver predseda TJ poďakoval členom TJ za účasť a zároveň ich vyzval k spolupráci pri získavaní
možných darcov 2% dane z príjmu, keďže náš klub je pre túto možnosť zaregistrovaný.
Zápis vyhotovil:

Bc.

PANÁK Lukáš

UZNESENIE
z Členskej schôdze TJ Horný Hričov konanej dňa 06.04. 2017.

Členská schôdza berie na vedomie:
1. Správu o hospodárenia TJ Horný Hričov za rok 2017
2. Správu o činnosti TJ Horný Hričov v roku 2017
3. Správu o činnosti a hospodárení Futbalovej akadémie Horný Hričov v roku 2017

Výborová schôdza schvaľuje:
1. Predložený program Členskej schôdze
Hlasovanie -

za: 21,

proti: 0,

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

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

za: 21,

proti: 0,

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

3. Rozpočet TJ Horný Hričov na rok 2018
Hlasovanie -

za: 21,

proti: 0,

4. Uznesenie z rokovania Členskej schôdze TJ Horný Hričov konanej 04.03. 2018
Hlasovanie -

za: 21,

proti: 0,

V Hornom Hričove 04.03. 2018

zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1

Jozef Pytel – predseda TJ Horný Hričov

Správa hospodárenia TJ Horný Hričov za rok 2017.
Vážení členovia TJ Horný Hričov,
v mene výboru TJ Horný Hričov vám v zmysle stanov našej organizácie predkladám správu hospodárenia TJ
Horný Hričov za rok 2017. Už pri zostavovaní návrhu rozpočtu pre rok 2017 sme predpokladali náročnú úlohu
udržania vyrovnaného financovania činnosti klubu v roku 2017 a tento stav sme vyjadrili tým, že tento rozpočet bol
navrhnutý ako deficitný. Stretlo sa to s nevôľou časti členskej základne, čo je samozrejme pochopiteľné, ale ako
zodpovedný výkonný orgán sme nemohli konať inak ako stanovením reálnych možností. Dnes v čase bilancovania
roku 2017 môžeme konštatovať, že obavy z niektorých rizík sa nenaplnili a stav hospodárenia je priaznivý. Príjmy
boli zabezpečené v sume o 1 869,22 €,- vyššej ako predpokladal schválený rozpočet a výdavky boli nižšie o 481,34
€,-.
Príjmy TJ Horný Hričov:
- zostatok z roku 2017 ...........................................................................
- VIX Žilina ...........................................................................................
- dotácia z obce .....................................................................................
- sanácia rozpočtu TJ z roku 2016 .......................................................
- LaPS urbárnici Horný Hričov ............................................................
- TAVROS Žilina ...................................................................................
- CVČ Žirafa .........................................................................................
- Výchovné za hráčov ............................................................................
- Dotácia SFZ .......................................................................................
- vstupné na majstrovské zápasy „A“ mužstva .....................................

332,96 €,2 000,00 €,10 000,00 €,2 000,00 €,200,00 €,500,00 €,510,00 €,1 700,00 €,789,26 €,137,00 €,-

Z toho vyplýva, že príjmy TJ Horný Hričov v roku 2017 spolu predstavujú sumu 18 169,22 €,-. Čo je oproti
predpokladu v schválenom rozpočte na rok 2017 viac o 1869,22 €,-.
Výdavky TJ Horný Hričov k dátumu 31.12.2017:
- paušálne náhrady +odmeny
- pohonné hmoty na prepravu hráčov
- večere družstva mužov
- občerstvenie – žiaci, dorast, rozhodcovia, minerálky pre všetky družstvá
- posedenie po skončení sezóny 2016/2017
- administratívne poplatky
- poplatok za internet na ihrisku
- príspevok na kopačky
- poplatky SFZ (odmena rozhodcov, členské SFZ, poplatky za prestupy atď.)
- odstupné za hráčov (Adamec, Ulický, Baliar, Zelník)
- prevádzka ihriska
- kancelárske potreby
- zdravotná starostlivosť a rehabilitácia hráčov
- odmena šoféra + nafta + príslušenstvo autobusu
- iné výdavky:
o dresy pre družstvo mužov
o

-

reprefond
vyrovnanie dlhu Romanovi Valkovi

o
členský príspevok CVČ Žirafa Žilina
daň z reklamy
prenájom ihriska
poplatok za elektrickú energiu – šatne TJ
poplatky za transakcie na účte

6 338,22 €,1 012,37 €,972,31 €,367,57 €,729,30 €,150,11 €,96,01 €,507,40 €,2 177,96 €,1 050,00 €,327,02 €,95,92 €,232,20 €,220,00 €,1 351,22 €,702,00 €,61,22 €,588,00 €,420,00 €,110,00 €,170,00 €,267,15 €,93,90 €,-

Čo predstavuje výdavky TJ Horný Hričov spolu v sume 16 688,66 €,- a to je o 461,34 €,- menej ako predpokladal
rozpočet na rok 2017.

Správa o činnosti TJ Horný Hričov v roku 2017.
Vážení členovia TJ Horný Hričov,
priaznivý výsledok hospodárenia TJ Horný Hričov sa podarilo dosiahnuť najmä vďaka tomu, že výbor opäť
nadviazal spoluprácu s CVČ Žirafa, založil dve nové mládežnícke družstvá čím došlo k navýšeniu dotácií zo SFZ,
viedol úspešné rokovania o odstupnom za odchádzajúcich hráčov a tiež, že rozhodol o odčlenení družstva žiakov
do štruktúr futbalovej akadémie. Vytvoril tak priaznivé podmienky pre stabilizáciu rozpočtu TJ Horný Hričov,
ktoré umožnili uzatvoriť finančný rok 2017 so zostatkom +1 839,56 €,-. Po problémoch, ktoré musel výbor TJ od
začiatku roka zvládať, je to výsledok viac ako len veľmi dobrý. Zložitú situáciu v klube však musel riešiť ešte skôr
ako bol oficiálne ustanovený do funkcie. Viaceré nevyplatené pohľadávky, hroziaci rozpad družstva mužov a iba
s ťažkosťami fungujúce družstvo žiakov boli hlavné atribúty tohto stavu. Len vďaka ústretovosti hráčov, ktorí už
ukončili alebo prerušili svoju futbalovú kariéru a rozhodli sa pomôcť klubu, mohlo družstvo mužov dôstojne
dokončiť jesennú časť súťaže. Zimná prestávka prišla preto funkcionárom veľmi vhod a vytvorila určitý časový
priestor na stabilizáciu pomerov. Už v decembri 2016 vedenie klubu angažovalo na post trénera mužov Vladimíra
Adamca a začalo rokovania o posilnení mužstva. Čo sa aj podarilo, avšak nečakaným odchodom brankára Mareka
Kresáňa vznikol na tomto poste problém, ktorý sa dodnes nepodarilo uspokojivo vyriešiť a provizórium tak
pretrváva i naďalej. Napriek tejto skutočnosti prijaté opatrenia priniesli svoje ovocie a družstvo mužov v roku
2017 najvyššiu oblastnú súťaž pre Horný Hričov zachránilo. Problémy však neustali a riešime ich operatívne.
Podľa nášho názoru to však je dôsledkom hlbokej krízy mužského amatérskeho futbalu, ktorá postihuje nielen náš
klub, ale takmer celý región, keďže práca, škola a nový spôsob života odrádza mládež od futbalu, zatiaľ
predovšetkým od toho mužského. U nás robíme všetko preto, aby sme podchytili mládež a pokúsili sa tento
negatívny trend aspoň pribrzdiť, ak nie úplne zastaviť. Prvé výsledky sa v súčasnosti u družstva žiakov začínajú už
prejavovať a tí pod vedením Vladimíra Fusku a Ľuboša Košteka minulý rok svoje úsilie nakoniec úspešne zavŕšili
záchranou v súťaži. A dnes už v kooperácii s prípravkou futbalovej akadémie sú prísľubom a nádejou pre
budúcnosť hornohričovského futbalu. Za úspech práce výboru TJ považujeme aj opätovné založenie družstva
dorastu a finančné zabezpečenie jeho činnosti. Podarilo sa to vďaka spolupráci s CVČ Žirafa a TJ Dlhé Pole,
ktorá sa síce nerodila ľahko, ale na prospech oboch klubov nakoniec došlo k dohode a dorastenci pod vedením
trénera Mariána Vydru si vo svojej súťaži vedú mimoriadne dobre. Po jesennej časti sú v tabuľke na druhom
mieste a majú veľké možnosti rastu a ďalšej perspektívy. Mesiace marec a apríl sa niesli okrem športovej činnosti
aj v znamení usilovnej práce výboru na vytvorení nových moderných stanov TJ Horný Hričov, ktoré sa ich
schválením na členskej schôdzi a následným zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR stali realitou. V súčasnosti
tiež pripravujeme aktivity klubu aj smerom k verejnosti a obecnej komunite, keďže už v júni pri príležitosti MDD
plánujeme zorganizovať kultúrno-spoločenské podujatie pre deti z celej obce pod názvom Detský deň. Spoločne
s predstaviteľmi obce chceme tiež koncom septembra pripraviť hodové slávnosti, kde okrem športových aktivít
máme v úmysle vykonať aj slávnostný akt uvedenia nových členov do Siene slávy a tiež pripraviť dôstojnú rozlúčku
s hráčmi úspešnej generácie futbalistov, ktorí už ukončili svoju futbalovú kariéru a ktorí v roku 2010 priviedli TJ
Horný Hričov do najvyššej oblastnej súťaže mužov. V nedávnej minulosti prešiel futbalový areál veľkou
kvalitatívnou zmenou, dnes však už vzniká potreba jeho opätovnej renovácie. Striedačky sú v zlom stave a je
potrebná ich výmena, na výmenu sú zrelé aj zábrany za obidvoma bránkami, potrebné je tiež urobiť opatrenia
k zamedzeniu prístupu divej zvery do areálu, problémom sú aj krtince a stále zostáva nenaplnená túžba
vybudovania krytej tribúny pre divákov. Takže práce je stále dosť, chuť a nadšenie však funkcionárom nechýbajú a
preto nám dovoľte vyjadriť presvedčenie, že rok 2018 sa stane ďalšou úspešnou kapitolou histórie futbalu v obci.
Na záver by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí prispievajú svojou činnosťou a prístupom k šíreniu dobrého
mena nášho klubu aj obce Horný Hričov. Ďakujeme starostovi a celému obecnému vedeniu za ústretovosť
a podporu, ktorej sa nám dostáva. Naše poďakovanie patrí tiež hráčom, trénerom, funkcionárom, členom TJ, ale aj
priaznivcom, ktorí nezanevreli na náš klub ani v zložitom a nie práve najúspešnejšom období. Bez úsilia a snahy
týchto ľudí, by sa výsledky práce z roku 2017 celkom určite naplniť nepodarilo.

Správa o činnosti Futbalovej akadémie Horný Hričov v roku 2017.
Vážení hostia, vážení členovia TJ Horný Hričov,
vo februári minulého roku funkcionári TJ spoločne so starostom obce Ing. Dušanom Ďuríčkom
a Stanislavom Lagovským naplnili svoju svoju predstavu a sen o založení futbalovej akadémie v našej obci. Už
dnes po roku činnosti sa ukazuje, že to bol krok správnym smerom. Odvaha a zanietenosť ľudí, ktorí vo futbalovej
akadémii pracujú sú tým rozhodujúcim činiteľom, ktorý rozptýlil počiatočnú nedôveru a pochybnosti o kvalite
novovznikajúceho subjektu. Po prvých oboznamovacích krokoch s možnosťami a spôsobom jeho riadenia sme po
dohode s rodičmi rozhodli, že do akadémie bude začlenené aj družstvo žiakov TJ Horný Hričov. Zároveň padlo
rozhodnutie, že družstvo prípravky bude prihlásené do súťažného diania v Žilinskej oblasti. Napriek
pochybnostiam o správnosti a účelnosti týchto krokov sa v konečnom dôsledku ukázalo, že to boli veľmi prospešné
kroky, ktoré priniesli utuženie vzájomných vzťahov medzi deťmi aj rodičmi, spropagoval sa celý projekt akadémie
a tiež vzrástla dôvera obecnej komunity voči FA HH. Bonusom bolo, že sme zaznamenali zvýšený záujem detí
a zlepšenie možností jej financovania. Aj keď futbalové výsledky v súčasnosti u družstiev akadémie nie sú až tak
dôležité s uspokojením môžeme konštatovať, že aj tie sú veľmi uspokojivé. Dnes je vo futbalovej akadémii
zaregistrovaných 18 detí vo veku prípravky a 15 vo vekovej kategórii žiakov. Za tréningovú a zápasovú činnosť
zodpovedajú piati tréneri Vladimír Fusko, Peter Bistiak, Ľuboš Koštek, Richard Zelník a Stanislav Lagovský. Celú
činnosť futbalovej akadémie koordinuje člen výboru TJ Horný Hričov Juraj Králik. Príjmy futbalovej akadémie
v roku 2017 boli v sume 3 113,43 €,-, výdaje v sume 1136,32 €,- a tak zostatok pre rok 2018 je 1977,11 €,-. Treba
však dodať, že tento zostatok je iba relatívny, nakoľko už vo februári absolvuje päť trénerov, z toho traja
z akadémie, trénersky kurz, ktorý bude stáť približne 500,00 €,-. Ďalej sú už objednané dresy pre družstvo žiakov
v hodnote 700,00 €,- a tak reálny zostatok pre činnosť FA HH je približne 700,00 €,-. S príspevkom od obce na
odmeny trénerom dáva však reálny predpoklad na zabezpečenie činnosti FA HH aj pre rok 2018. A to napriek
skutočnosti, že plánujeme jej činnosť ešte viac skvalitňovať a poskytovať tak deťom silné a to nielen futbalové
zážitky. Vo februári nastúpili traja tréneri z našej akadémie na základný kurz pre získanie trénerskej „C“ licencie.
V júni plánujeme pri príležitosti MDD zorganizovať pre deti športovo zábavné podujatie s názvom „Detský deň“,
ktoré bude určené pre všetky deti z obecnej komunity, z našej akadémie, ale chceme ponúknuť možnosť účasti aj
pre deti zamestnancov našich partnerov v tomto projekte. Samozrejme budeme tiež pokračovať v turnajových
účastiach našej prípravky, či návštev aquaparku družstva žiakov. V súčasnosti sú už pre družstvo žiakov objednané
aj nové súpravy dresov. Bez podpory vedenia TJ Horný Hričov, vedenia obce a ústretovosti sponzorov, by všetky
tieto aktivity pre deti nebolo možné realizovať, nakoľko je to finančne náročný proces. Už na začiatku činnosti
akadémie sme sa rozhodli urobiť všetko pre to, aby sme rodičov finančne nezaťažovali a tak sme začali vyvíjať
aktivity na získanie financií z iných, alternatívnych zdrojov. Jedným z nich je aj príjem z 2% dane z príjmu a touto
cestou, by som vás chcel tiež požiadať prípadne vašich známych, ktorí majú možnosť poskytnúť tento príspevok pre
TJ Horný Hričov, aby ste tak učinili a už vopred vám za to úprimne ďakujem. Ak darca tohto príspevku požiada,
aby boli prostriedky z jeho 2 % použité výhradne pre účely akadémie, klub ich bez prieťahov prevedie do rozpočtu
akadémie. Potrebné dokumenty k poukázaniu 2% dane z príjmu pre TJ Horný Hričov boli prílohou e-mailu
s pozvánkou na túto členskú schôdzu, prípadne môžete o ne požiadať členov výboru TJ Horný Hričov. Prípadné
dotazy a otázky adresujte na koordinátora mládeže Juraja Králika alebo predsedu TJ Horný Hričov Jozefa Pytela.
Na záver tejto správy mi dovoľte za činnosť vo futbalovej akadémii vyjadriť veľké uznanie a poďakovanie všetkým,
ktorí organizačne zaisťujú jej prevádzku, starostovi obce Horný Hričov za podporu a ústretovosť, ale taktiež
trénerom a rodičom detí, ktorí s ochotou pomáhajú zabezpečiť činnosť FA HH. A tiež ďalším dobrovoľníkom bez
pomoci a podpory ktorých, by sa nedalo zabezpečiť, myslím si, že zaujímavé a zmysluplné využitie voľného času
detí.

Rozpočet TJ Horný Hričov na rok 2018.
Predpokladaný príjem TJ Horný Hričov v roku 2018:
Zostatok z roku 2017
...…………………
Obec Horný Hričov
...…………………
TAVROS
...…………………
Urbárske spoločenstvo ...…………………
2% dane z príjmu
...…………………
Dotácia SFZ
...…………………
Dotácia CVČ Žirafa
...…………………
Odstupné za hráčov
...…………………
Členské príspevky
..........……………
Vstupné
...…………………
Predpokladané príjmy spolu Predpokladané výdavky na činnosť klubu v roku 2018:
- odmeny za prácu pre TJ Horný Hričov spolu
- občerstvenie hráčov a rozhodcov
- cestovné náklady hráčov a funkcionárov
- poplatok za trénersky kurz
- odstupné za hráčov
- administratívne poplatky
- poplatok za internet na ihrisku
- príspevok na kopačky
- údržba ihriska (valcovanie, polievanie ihriska a ostatná údržba)
- prevádzka ihriska (farba do lajnovačky, prach na pranie a pod.)
- kancelárske potreby
- poplatky SFZ
- zdravotná starostlivosť a rehabilitácia hráčov
- členské do SFZ
- iné výdavky
- daň z príjmu za r.2017 (zmluva o reklame TAVROS)
- poplatok za elektrickú energiu – šatne TJ
- poplatky za transakcie na účte

1 850 €,10 000 €,500 €,200 €,500 €,1 000 €,900 €,500 €,350 €,150 €,15
5 950 €,-

5 610,00 €,2 000,00 €,1 500,00 €,200,00 €,700,00 €,500,00 €,80,00 €,700,00 €,800,00 €,400,00 €,150,00 €,2 050,00 €,200,00 €,500,00 €,200,00 €,100,00 €,200,00 €,100,00 €,15 990,00 €,-

