ORGANIZAČNÝ PORIADOK
Futbalového klubu FC 31 Jarok

čI. 1
Cinnosť klubu sa riadi „Stanovami Futbaiového klubu FC 31 Jarok“ ktoré sú spracované
v súlade so zákonom Č. 83 1990 Zb. o združovaní obČanov v znení neskorších predpisov
( Zákon 300/1 99OZb., Zákon 513/1991 Zb., Zákon 62/1 993Zb.) a týmto organizaČným
poriadkom klubu kde je rozpracovaný harmonogram používania areálu v dobe tréningov
jednotlivých mužstiev, spósob používania jednotlivých zariadení klubu, povinnosti
prezidenta klubu, viceprezidenta klubu, členov výkonného výboru klubu, členov klubu,
členov dozomej rady, trénerov, hráčov a zásady hospodárenia s hmotným a nehmotným
majetkom klubu.
čl.2
Harmonogram využívania areálu klubu:
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Činnosť jednotlivých mužstiev riadi tréner alebo asistent trénera. Mužstvo vyššej
súfažnej kategórie má prednosť vo využívaní areálu pred mužstvom nižšej súfaže. Hlavnú
hraciu plochu móžu používať iba mužstvá a ich hráči registrovaní v klube v súlade s hore
uvedeným harmonogramom.
V prípade nepriaznivého počasia a rozmočeného trávnika na hlavnom ihrisku je možné
trénovat‘ obmedzene, so súhlasom prezidenta klubu /hospodára klubu!. V takomto prípade je
možné pine využívat‘ iba vedľajšiu hraciu plochu.
Po ukončení tréningu je tréner ( vedúci mužstva ) povinný daf uprataf použité
pomócky vrátane pomocných bránok ktoré sa odkladajú na vedľajšiu tréningovú plochu.
Záujmový futbal pre
trénigovej ploche.

ncčlenov klubu je možné uskutočňovať na vedl‘ajšej

čI.3
Spósob používania jednotlivých zariadení klubu :
a, Budova (šatne) klubu:
Vstup do budovy je zabezpečený pre registrovaných hráčov a členov klubu cestou
poverených osób. Zoznam poverených osób je schválený výkonným výborom klubu a kópia
toMo zoznamu je uložená u hospodára klubu /správcu areálu!. Spravidla sa jedná o týchto
funkcionárov klubu: trěner, asistent trénera, kapitán mužstva, hospodár /správcu areálu! ‚
ekonóm, viceprezident, prezident klubu.
Rozdelenie šatní :
1. FC 31 Jarok „A“ dospelí používajú vlastnú šatňu Č. 1 samostatne bez delenia sa
s mým mužstvom. Kľúč od šatne má prevzatý trěner, asistent trénera a kapitán
mužstva.
2. FC 31 Jarok „dorast“ používajú šatňu č.2. Kľúč od šatne má prevzatý tréner, asistent
trénera a kapitán mužstva.
3. FC 31 Jarok žiaci + prípravka používajú šatňu č.2. KľúČ od šatne má prevzatý
tréner, asistent trénera.
4. Starí páni FC 31 Jarok používajú šatňu Č. 2. Kľúč od šatne má prevzatý má vedúci
mužstva.
—

-

-

Originálne kľúČe od jednotlivých šatní sú uloženě

ti

hospodára klubu.

Evidenciu prevzatých kľúčov vedie hospodár klubu.
Zásady používania budovy (šatn9 klubu pre hráčov a členov klubu:
. vnútorný priestor budovy šatne používajú registrovaní hráči a členovia klubu len
v prítonmosti poverených osób ktoré majú prevzaté kľúče a zodpovedajú za jej
dóstojně využívanie,
. každý člen klubu je povinný v budove udržiavať poriadok a čistotu, uložiť veci ktoré
používal, pripadne umyť použití nad,
. každý člen klubu je povinný v budove dodržiavať stanoveně bezpečnostně
a protipožiarne opatrenia,
. Člen klubu móže požiadať výkonný výbor
o používanie klubovne klubu na
súkronmú akciu, Po ukončení akcie je však povinný používaný priestor vyčistiť
a v neponušenom stave odovzdať hospodárovi klubu !správcovi areálu!,
-

b, Areál klubu
.

vstup do areálu mimo tréningovú dobu, prípravné a maj strovské zápasy je na vlastnú
zodpovednosť, z technických dóvodov sa areál neuzamyká. Zodpovednost‘ za
prípadné zranenie alebo poškodenie zariadenia areálu nesie osoba (osoby), ktorá do
neuzamknutého areálu vstúpila.

čl.4
Povinnosti volených funkcionárov klubu:
a, Prezident klubu
je štatutárnym zástupcom fhtbalového klubu s podpisovým vzorom. Za svoje rozhodnutia
sa zodpovedá „Valnému ( mimoriadnému) zhromaždeniu klubu“.
Zodpovedá za komplexně riadenie činnosti klubu v súlade so staiiovami a organizačným
poriadkom klubu ‚ za hospodárne používanie hmotného a nehmotného majetku klubu, za
personálne a organizačně zabezpečenie klubových akcií.
Má právo:
zvolávat‘ „Valné zhromaždenie klubu“, „ Mimoriadne valné zhromaždenie klubu“ a
„Výborové schódze výkonného výboru klubu“ v súlade so Stanovami klubu,
) na základe odporučenia výkonného výboru (valného zhromaždenia klubu) spolu s ďalším
členom Výkonného výboru podpisuje „Zmluvy,, s mými organizáciami, právnickými
osobami alebo fyzickými osobami s cieľom zabezpečiť činnosť futbalového klubu,
finančné prostriedky, trénera, hráčov a rozhodcu pre činnosť klubu,
) schvaľovať žiadosti o prijatie za člena klubu,
) spolu s ďalším členom Výkonného výboru podpisovať a schvaľovať použitie finančných
prostriedkov klubu na nákup športových pomócok, na uhrádzanie faktúr za vykonané
služby v prospech klubu, na preplatenie cestovných nákladov členov klubu súvisiacich
s čiimost‘ou klubu a jeho reprezentáciou na akciách organizovaných ZsFZ alebo ObFZ, na
občerstvenie hráčov klubu po majstrovských zápasoch a na uhradenie akcií schválených
‘,‚Valným zhromaždením klubu“,
) spresňovať termíny športových a spoločenských akcií organizovaných klubom,
) na základe návrhov výkonného výboru schvaľovať činnost‘ jednotlivých mužstiev klubu
na akciách organizovaných v letnej a zimnej príprave klubom, alebo na akcie ktoré sú
organizované ZsFZ, ObFZ a mými futbalovými klubmi,
) schvaľovať termíny akcií organizovaných futbalovým klubom FC 31 Jarok,
) rozvíjať spoluprácu s miestnym orgánom samosprávy,! školou, občianskymi združeniami!
štátnymi a spoločenskými organizáciami, s fyzickými a právnickými osobami v prospech
rozvoja futbalu v obci,
)

Je povinný:
) riadiť činnost‘ klubu podľa schváleného „Plánu činnosti na rok“,
) navrhovať na disciplinárne riešenie členov klubu ktorí porušili „Stanovy klubu“ alebo
„Organizačný poriadok klubu“.
b, Viceprezident klubu
je členom výkonného výboru klubu s podpisovým vzorom a zároveň zástupcom prezidenta
klubu v prípade jeho neprítomnosti, z dóvodu dlhodobej nemoci alebo nemožnosti výkonu
funkcie z rodinných ( osobných) dóvodov.
Zodpovedá za komplexné riadenie výkonného výboru fútbalového klubu, za komplexnú
evidenciu riadiacej dokumentácie klubu, za hospodárne používanie hmotného a nehmotného
majetku klubu ‚ za včasné predkladanie návrhov na schvaľovanie prezidentovi klubu.
Je povinný:
) zvolávať zasadania „Výkonného výboru klubu v súlade so Stanovami klubu,

) navrhovat‘ termíny zvolania „Valné zhromaždenie klubu“ alebo „ Mimoriadneho valného
zhromaždenie klubu“,
) zabezpečovat‘ súčinnost‘ pri príprave a spracovávaní jednotlivých materiálov na „Valné
zhromaždenie klubu“ alebo „ Mimoriadneho valného zhromaždenie klubu“,
) spracovať podklady do správy o činnosti výkonného výboru ajednotlivých jeho členov,
) pripravovať podklady na uzavretie zmlúv s mými organizáciami, fyzickými alebo
právnickými osobami,
) vedie komplexnú riadiacu dokumentácie klubu / stanovy, organizačný poriadok,
zasadania výkonného výboru, valného a mimoriadneho zhromaždenia klubu, trvale platné
dokumenty a zmluvy /
) predkladať na „Valné zbromaždeniu klubu“ návrhy na úpravu a aktualizáciu Stanov
a Organizačného poriadku klubu,
) ukladať písomnosti klubu na dobu pät‘ rokov,
) pripravovať program na zasadanie výkonného výboru a valného zhromaždenia klubu,
) evidovat‘ razítka fhtbalového klubu a podpisové vzory oprávnených funkcionárov klubu
tak, aby nedošlo k ich zneužitiu,
) organizovat‘ aktívnu spoluprácu so samosprávou obce, školou, občianskymi združeniami
obce a ostatnými futbalovými klubmi SFZ,
) pravidelne organizovat‘ a zúčastňovat‘ sa zasadania výkonného výboru klubu, valného a
mimoriadného zhromaždenia klubu, navrhovat‘ opatrenia ku skvalitneniu činnosti klubu,

c, Ekonóm klubu
je členom výkonného výboru klubu s podpisovým vzorom.
Zodpovedá za vedenie účtovnej dokumentácie klubu, za hospodárenie s finančnými
prostriedkami klubu, za finančné prostriedky na účte klubu a v pokladni klubu, za prípravu a
spracovanie daňového priznania klubu.

)
)
)
)

)

Je povinný:
priebežne viesť prehľad o použitých finančných prostriedkoch klubu v pokladničnej
knihe,
na základe schválených faktúr a pokladničných dokladov podpísaných prczidcntom alcbo
viceprezidentom klubu ( člena VV ) zabezpečovať ich uhrádzanie a evidovanie,
pravidelne sa zúčastňovat‘ na zasadaniach výkonného výboru klubu, Valnom alebo
mimoriadnom zasadaní klubu, kde navrhovať opatrenia ku skvalitneniu činnosti klubu,
spracovávať výročnú správu klubu o hospodárení s finančnými prostriedkami klubu
a pripravuje podklady k vykonaniu revízie hospodárenia s finančnými prostriedkami
klubu,
spracovávať a predkladat‘ na schválenie prezidentovi klubu / viceprezidentovi /
v stanovenom termíne daňové priznanie klubu.

d, Tajomník klubu
je členom výkonného výboru klubu s podpisovým vzorom.
Zodpovedá za písomné spracovanie jednotlivých zápisov zo zasadaní (Vy, VZ a MVZ),
zápisov mužstiev pri domácich futbalových zápasoch a za koordináciu pri spracovávaní
písomností na „Valné (Mimoriadé ) zhromaždenia klubu“

Je povinný:
) pravidelne sledovať a vyhodnocovať úradné správy vydávané ObFZ a ZsFZ, na základe
zistených skutoČností ktoré sa týkajú klubu alebo futbalových mužstiev FC 31 Jarok,
pripravovať návrhy na riešenie jednotlivých úloh a predkladať ich na schválenie
výkonnému výboru fútbalového klubu alebo operatívne riešiť s prezidentom
/viceprezidento/ klubu,
) riadiť a usmerňovat‘ čiimosť vedúcich mužstiev, koordinovať súčinnosť medzi mužstvami,
) spracovávať zápisnice mužstiev pri domácich futbalových zápasoch,
) vykonávať zápisy zo zasadania „ Výkonného výboru“ ‚ „ Valného zhromaždenia“ a
Mimoriadného zhromaždenia klubu a Po ich schválení prezidentom klubu žeh uložiť u
/viceprezidenta klubu! a termínovo vyhodnocovať,
) organizovat‘ popularizáciu akcií organizovaných
futbalovým klubom v médiách
a miestnom rozhlase,
) pravidelne sa zúčastňovať na zasadaniach výkonného výboru klubu, valných a
mimoriadných zhromaždení klubu na ktorých je povinný navrhovať opatrenia ku
skvalitnenju činnosti klubu.

e, Hospodár klubu
je Členom výkonného výboru futbalového klubu.
Zodpovedá za priamu starostlivosť o areál f‘utbalového klubu, klubovňu a šatní klubu, za
zverený materiál, dresy a výcvikové pomůcky. Jeho činnosť riadi a usmerňuje prezident
alebo viceprezident klubu.
Je povinný:
) minimálne hodinu pred domácim majstrovským fbtbalovým zápasom jednotlivých
mužstiev zorganizovať alebo pripraviť ibrisko a areál na odohratie zápasu! s dórazom na
kosenie, lajnovanie, brái~kové siete, rohové zástavky, lopty, stojan na loptu, ozvučenie,
odpadové koše, verejné WC, šatne pre hráčov a rozhodcov, klubovňu, podľa dresov
súpera pripraviť k vydaniu dresy pre domáce mužstvá,!
) po zápase uložiť vydaný materiál a pomůcky, pripraviť a oprať použité dresy, upratať
areál a jednotlivé miestnosti používané počas zápasu, uzamknúť budovu,
) mať prehľad o mužstvách z hl‘adiska domácich zápasov a zápasov u súperov,
a o tréningoch mužstiev,
) po dohovore s vedúcim mužstva alebo trénerom včas zabezpečovat‘ alebo zorganizovat‘
výdaj dresov na majstrovské fútbalové zápasy u súperov,
) ak nieje stanovené inak, pravidelne polievať a kosiť braciu plochu ajej okolie,
) vykonávať a zorganizovat‘ bežnú opravu a údržbu kosaČky, závlah a jednotlivých
zariadení a pomócok, ! mať rezervný klínový remeň na kosačku, jedenkrát do roka po
skončení sezóny zabezpečiť na kosačke odborný servis, pred zimou vypustif vodu zo
závlahového systému !‚
) zistené nedostatky v poškodení zariadenia hlásiť prezidentovi alebo viceprezidentovi
klubu,
) upozorňovat‘ hráčov, členov klubu na dodržiavanie poriadku v šatniach a na spoločných
priestoroch budovy klubu,
) v spolupráci s Výkonným výborom klubu organizovat‘ brigádnickú činnosť členov klubu,
) viest‘ prehľad o účasti členov klubu na brigádach a o počte odpracovaných hodín,

) viesť evidenciu majetku klubu a poskytovať podklady k vykonaniu jeho revízie
(inventůry),
) pred zimnou prestávkou zabezpečiť temperovanie budovy a odstavenie vody tak, aby
nedošlo k poškodeniu rozvodov,
) ak nieje stanovené inak zabezpečovat‘ nákup výcvikových a športových pomócok klubu,
) spracovat‘ správu / informáciu / klubu o hospodárení s majetkom klubu,
) pravidelne sa zúčastňovať na zasadaniach výkonného výboru klubu, valných
zhromaždeniach klubu, na ktorých navrhovať opatrenia ku skvalitneniu činnosti klubu,
f, F[Iavný usporiadatel‘ klubu:
je členom výkonného výboru futbalového klubu.
Zodpovedá za organizáciu a personálne zabezpečenie usporiadateľskej služby, za Činnost‘
bufetu, za zorganizovanie občerstvenia pre hráČov, rozhodcov a delegáta ObFZ na
všetkých domácich zápasoch futbalového klubu.
Se povinný:
) včas organizovať vyber jednotlivých členov do usporiadateľskej služby,
) spracovať plán rozmiestnenia členov usporiadateľskej služby okolo hracej plochy a tento
na požiadanie predložiť delegátovi zápasu k nahliadnutiu,
) upresnif miesto na sedenie delegáta v priebehu zápasu,
) organizovat‘ a riadiť činnosť členov usporiadateľskej služby, stanovovat‘ ich náplň
Činnosti a ich miesto,
) spoločne s obsluhou bufetu včas zabezpečiť nákup tovaru do bufetu,
) pravidelne sa zúčastňovat‘ na zasadaniach výkonného výboru klubu, valných
zhromaždení klubu na ktorých je povinný navrhovať opatrenia ku skvalitneniu činnosti
klubu.
g, Člen výkonného výboru:
Zodpovedá za včasné a presné plnenie úloh ktoré mu boli výkonným výborom a valným
zhromaždením klubu uložené.
Je povinný:
) pravidelne sa zúčastňovať na zasadaniach výkonného výboru klubu, valných
zhromaždeniach klubu, na ktorých navrhuje opatrenia ku skvalitneniu činnosti klubu,
) aktívne a včas plní úlohy ktoré mu boli uložené výkonným výborom a valným
zbromaždením klubu,
h, Člen klubu:
Je povinný:
) aktívne sa podieľať na plnení úloh, cieľov a poslania klubu v rozvoji športu ajeho
propagácii,
) aktívne sa podieľať na činnosti klubu v súlade s plánom činnosti na rok,
) dodržiavat‘ stanovy a organizačný poriadok klubu,
) dósledne plniť úlohy uložené výkonným výborom klubu pri zabezpečovaní klubových
akcií,

) pravidelne a včas platiť členský poplatok a podľa možností sa podielaf a odpracovať v
prospech klubuť brigádnické hodiny / cca do 20hodín ročne / zamerané k údržbe
výcvikových pomócok a areálu klubu, / v prípade že uvedený počet hodín neodpracuje, je
možné za neodpracované hodiny poskytnúť klubu peňažnú náhradu napr. 3€ /hod I,
) chrániť majetok klubu a starať sa o jeho zveľaďovanie a rozširovanie,
) ak znehodnotí alebo poškodĺ zariadenia klubu, na vlastné finančné náklady ho opraviť
alebo kúpiť nové,
) pravidelne sa zúčastňovať na zasadaniach valných /mimoriadných/ zhromaždení klubu,
na ktorých navrhovať opatrenia ku skvalitneniu činnosti klubu,
Má právo:
) byť zvolený do orgánov klubu,
) v súlade s rozhodnutím VZ klubu platiť na domácich zápasoch jednotlivých mužstiev
klubu znížené vstupné,
) zúčasťnovať sa na spoločenských posedeniach členov klubu, organizovaných
hospodármi klubu,
) po dohode s prezidentom klubu bezodplatne využívat‘ zariadenie klubu na súkromné
účely,
i. Dozorná rada klubu:
je nezávislým kontrolným orgánom klubu. Predseda dozornej rady má právo zúčastňovat‘
sa na rokovaniach orgánov klubu. Dozorná rada má predsedu a 2-ch členov. Za svoju
činnosť sa zodpovedá Valnému JMimoriadnému valnému! zhromaždeniu klubu.
Kontroluje hospodárenia s finaěnými prostriedkami klubu, činnost‘ prezidenta klubu,
členov výkonného výboru a všetkých ostaných členov klubu v oblasti dodržiavania stanov,
organizačného poriadku klubu a záväzných právnych noriem.
Výsledok svojej kontrólnej činnosti a návrh na odstránenie zistených nedostatkov
predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu klubu v,‘ Správe o hospodárení klubu.

j. Vedúci

mužstva:

Zodpovedá za organizačné a materiálne zabezpečenie futbalového družstva u ktorého je
vedúcim, spolupracuje s trénerom, asistentom trénera a kapitánom mužstva.
Je povinný:
) koordinovat‘ dopravu futbalového mužstva na maj strovské a prípravné zápasy u súperov,
) hodinu pred zápasom si od trénera vyžiadat‘ zostavu mužstva a spracovat‘ zápis na
majstrovský zápas, 30 minút pred zahájením zápasu odovzdať tento zápis hlavnému
rozhodcovi stretnutia ‚ kópiu zápisu ukladať u tajomníka klubu,
) mať súpisku mužstva s potvrdením od lekám,
) viesť podrobný prehľad o udelení žitých a červených kariet jednotlivým hráčom mužstva,
/ meno hráČa ‚súťažné kolo s uvedením súperov, typ karty- žitá, červená, čas udelenia
karty, za aký priestupok!
) na základe požiadania výkonného výboru klubu sa zúčastňovat‘ jeho zasadnutí, kde
navrhovat‘ opatrenia na skvalitnenie činnosti mužstva z hľadiska jeho organizačného
zabezpečenia,
) na VZ klubu pripraviť a spracovávať informáciu o štatistike hráčov mužstva.

k. Tréner mužstva:
Zodpovedá za kondičnú, taktickú a technickú prípravu hráčov a celého mužstva, za
výber jednotlivých hráčov na zápas, za ich správne zaradenie do zostavy a včasné striedanie.
Je povinný:
) pravidelne organizovať tréningy mužstva, v zimnej alebo letnej príprave a v priebehu
sút‘aže,
) sledovaf výkonnosť jednotlivých bráčov a na základe nej ich zaraďovať do mužstva,
) viesť prehľad o účasti hráčov na tréningoch, o počte odohratých minút v prípravných
a majstrovských zápasoch, o zaradení na súpiske mužstva a tento prehľad pravidelne lx
mesačne predkladať prezidentovi klubu tak, aby bob možné na základe neho
jednotlivých hráčov ohodnotit‘,
) nadit‘ čiimosť asistenta trénera,
) podľa potreby zistené nedostatky a požiadavky včas predkladat‘ prezidentovi klubu
I. Asistenta trěnera kapitán mužstva:
plní úlohy podľa pokynov trénera, v jeho neprítomnosti ho zastupuje.
—

čI. 5
Organizačně zabezpečenie domácich zápasov:
pnipravuje a riadí viceprezident klubu s hlavným usporiadateľom klubu, za účelom
personálného zabezpeČenia domácich zápasov. S cieľom zabezpečiť:
a, Predajcovia vstupeniek ekonóm klubu
b, Obsluha v bufete
člen yV
c, Obsluha v klubovni
d, Usporiadateľská služba hlavný usporiadateľ
e, Hlásateľ
taj omník klubu
f, Zdravotnícke zabezpečenie
g, Zberači lóyt
žiaci
Celkom
-

-

-

-

-

/ 1-2 /
/ 1-2 /
/ 1-2 /
/1+ 8 /
/I /
/1 /
/ 2+2/
20 osób

čI.6
Zásady hospodárenia vo futbalovom klube:
Štatutámym zástupcom futbalového klubu je prezident klubu.
Za evidenciu materiálu a hospodárenie s majetkom klubu je zodpovedný hospodár klubu,
za vedenie učtovnej dokumentácie a hospodárne používanie finančných prostriedkov klubu
je zodpovedný ekonóm klubu.
VJarkudňa
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Jozef Labu‘a
Viceptezi*~&l

Prezident
FutbalOVý klub
FC 31 Jarok
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