Zápisnica č. 3 zo zasadnutia VV BFZ, konaného dňa 12.04.2022
v sídle BFZ, Súmračná 27
Prítomní: Juraj Jánošík, Pavel Derkay, Miroslav Baxa, Ján Palenčár ( od bodu 4),
Dominik Tóth, Ľudovít Szabo, Daniel Báchor, Michal Smolák, Marián Dobrovský Ján
Farbula
Pozvaný: Ondrej Trnovský
Program zasadnutia:
1, Otvorenie , schválenie návrhu programu – p. Jánošík
2, Kontrola plnenia uznesení – p. Farbula
3, Schválenie návrhu EK BFZ k nákladom a paušálnym náhradám na činnosť
odborných komisií BFZ – p. Trnovský
4, Schválenie zakúpenia knižnej publikácie „Dvanásty hráč“ od FANKLUBU
Slovenskej futbalovej reprezentácie – p. Jánošík
5, Schválenie poradcu predsedu BFZ pre legislatívu a rozvoj strategických projektov
– p. Jánošík
6, Informácia z VV SFZ zo dňa 05.04.2022 – p. Jánošík
7, Rôzne
8, Záver
K bodu 1: Otvorenie, schválenie návrhu programu
Všetkých prítomných privítal a zasadnutie viedol predseda BFZ p. Juraj Jánošík.
Predseda predložil na schválenie program zasadnutia s požiadaním o doplnenie
o bod programu: Schválenie finančného príspevku pre FC Suchohrad ako bod 6
a daľej pokračovať v zmysle predloženého programu.
VV BFZ schvaľuje program zasadnutia tak, ako bol navrhnutý a doplnený o bod 6
predsedom BFZ
Hlasovanie:
Počet prítomných v čase hlasovania: 7
Za: 7 , Proti : 0 , Zdržal sa: 0
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Uzn. 1/20 ( Sídlo BFZ) trvá, Uzn. 2/2 (Finále pohára BFZ) trvá,
VV BFZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok
K bodu 3: Schválenie návrhu EK BFZ k nákladom a paušálnym náhradám na
činnosť odborných komisií BFZ
Bod programu otvoril p. Jánošík a odovzdal slovo predsedovi EK BFZ p.
Trnovskému, ktorý členom VV BFZ predložil na schválenie návrh prerozdelenia
finančných prostriedkov na činnosť odborných komisií BFZ. Po diskusii bolo prijaté
uznesenie

Uznesenie č. 1/3
VV BFZ schvaľuje návrh k nákladom a paušálnym náhradám na činnosť odborných
komisií BFZ tak, ako bol predložený predsedom EK BFZ
Hlasovanie:
Počet prítomných v čase hlasovania: 7
Za: 7 , Proti : 0 , Zdržal sa: 0
K bodu 4: Schválenie zakúpenia knižnej publikácie „Dvanásty hráč“ od
FANKLUBU Slovenskej futbalovej reprezentácie
Bod programu otvoril p. Jánošík a predložil členom VV návrh na schválenie knižnej
publikácie „Dvanásty hráč“ , ktorú vydal oficiálny fanklub Slovenskej futbalovej
reprezentácie. Predseda navrhuje zakúpiť 30 ks v dohodnutej cene 15€/ 1ks. Po
diskusii bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 2/3
VV BFZ schvaľuje zakúpenie 30 ks knižnej publikácie „Dvanásty hráč“ , ktorú vydal
oficiálny fanklub Slovenskej futbalovej reprezentácie v dohodnutej cene 15€/ 1 ks.
Hlasovanie:
Počet prítomných v čase hlasovania: 8
Za: 8 , Proti : 0 , Zdržal sa: 0
K bodu 5: Schválenie poradcu predsedu BFZ pre legislatívu a rozvoj
strategických projektov
Bod programu otvoril p. Jánošík a predložil členom VV BFZ návrh na schválenie p.
Ladislava Jakubca ako poradcu predsedu BFZ pre legislatívu a rozvoj strategických
projektov. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 3/3
VV BFZ schvaľuje p. Ladislava Jakubca ako poradcu predsedu BFZ pre legislatívu
a rozvoj strategických projektov.
Hlasovanie:
Počet prítomných v čase hlasovania: 8
Za: 8 , Proti : 0 , Zdržal sa: 0
K bodu 6: Schválenie finančného príspevku pre FC Suchohrad
Bod programu otvoril p. Jánošík a odovzdal slovo vedúcemu sekretárovi BFZ p.
Farbulovi, ktorý členov VV BFZ o žiadosti FC Suchohrad o finančnú pomoc
k realizácii vybudovania tréningového ihriska. Po diskusii bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie č. 4/3
VV BFZ schvaľuje finančný príspevok pre FC Suchohrad vo výške 1500€.
Hlasovanie:
Počet prítomných v čase hlasovania: 8
Za: 8 , Proti : 0 , Zdržal sa: 0

K bodu 7 : Informácia zo zasadnutia VV SFZ dňa 05.04.2022
Bod programu otvoril p. Jánošík , ktorý členom VV BFZ podal informáciu zo
zasadnutia VV SFZ dňa 05.04.2022.
VV berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV SFZ dňa 05.04.2022
K bodu 8: Rôzne
VV berie na vedomie
•

Informáciu vedúceho sekretára BFZ k zakúpeniu lôpt pre seniorské a
mládežnícke družstvá z finančných prostriedkov BFZ.

•

List ŠK Slovan Bratislava o organizovaní 20.ročníka memoriálu P.
Dubovského, kde BFZ zabezpečí rozhodcov.

•

List FC Žolík Malacky k prehodnoteniu sčítavania bodov v nadstavbovej časti
súťaže U19

K bodu 9: Záver
Predseda BFZ p. Jánošík poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí,
konštruktívne rokovanie a ukončil ho.
Nasledujúce zasadnutie VV BFZ sa uskutoční dňa 10.05.2022 o 15.30 v sídle BFZ,
Súmračná 27.
Bratislava, 12.04.2022

Zapísal: Ján Farbula – Vedúci sekretár BFZ

