Turčiansky futbalový zväz
A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, číslo tel. fax: 043/4237313, e-mail: tfz@tfz.sk
Z Á P I S č. 10/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 17. 10. 2016
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
Z: Horák
2. Kontrola uznesení
Z: Tileschová
3. Priebežné hodnotenie TFZ – súťaží,
používanie ISSF systému
Z: predsedovia komisií
4. Správa o prestupoch za obdobie
1. až 9. mesiac 2016
Z: Tileschová
5. Správa o hospodárení za
1. až 3. štvrťrok 2016
Z: Arvay
6. Správa HK TFZ o plat. disciplíne klubov
Z: Bučko
7. Schvaľovanie návrhu na zmenu Stanov
ako podklad pre rokovanie konferencie
Z: čl. VV TFZ, preds.odb.komisií
8. Zvolanie konferencie TFZ (v zmysle Stanov TFZ,
rozdelenie úloh, materiálno-technické zabezpečenie) Z: Horák, členovia VV TFZ
9. Príprava 22. ročníka plesu TFZ, propagácia,
sponzorovanie,
Z: čl. VV TFZ, preds.odb komisií
10. Rôzne
11. Záver
Z: Horák
K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v kancelárií sekretára TFZ, ktorý
otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ sl. Tileschová.
Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Uzn. č. 60/2016 bolo splnené
dňa 06.10.2016 registráciou TFZ do zoznamu prijímateľov na 2 % z daní. Uzn. č.
61/2016 bolo splnené vypracovaním zmien a doplnkov Stanov TFZ, ktoré budú
predmetom rokovania v bode 7 tohto zasadnutia.

K bodu 3.

Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan. Súťaže I. a II.
QUICK triedy prebiehajú viac menej bez problémov. V II. QUICK triede je už po
skončení jesennej časti známe umiestnenie družstiev, kde na prvom mieste skončili
Krpeľany a nasledujú Valča a Belá–Dulice „B“. Okrajovo spomenul skutočnosti z
MFS T. Teplice – Dražkovce, kde na základe šetrenia ŠTK kontumovala stretnutie
v prospech TJ Dražkovce z dôvodu inzultácie HR. Ďalej sa k súťažiam mládeže
vyjadril predseda KM p. Moric. Všetky súťaže mládeže prebiehajú v poriadku bez
väčších problémov. Pripomenul rozhodnutie v prípade dorastu TJ Valča, kde družstvo
aj naďalej ostáva účastníkom dorasteneckej súťaže. Predseda TMK p. Petrík vyjadril
nespokojnosť, že tréneri, ktorí majú záujem sa zúčastniť pripravovaných seminárov,
ktoré organizuje TMK SsFZ, sa prihlasujú priamo na SsFZ a TFZ nemá o tom
vedomosť. Na čo reagoval prezident TFZ p. Horák, že sa bude v tejto veci informovať
na Stredoslovenskom futbalovom zväze. Predseda KR p. Ing. Šmid opäť upozornil na
večný problém s obsadzovaním rozhodcov. Kde problém je už aj s rozhodcami
z nominačných listín SsFZ, pretože sú v sobotu vo väčšine prípadov delegovaní na
dorastenecké zápasy SsFZ a nie sú k dispozícii TFZ.

Uzn.č.62/2016 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie súťaží TFZ.

K bodu 4

K tomuto bodu sa vyjadril matrikár TFZ sl. Tileschová. Všetci prítomní obdržali
správu o transferoch za obdobie 1. – 9. mesiac 2016. V správe sa píše o počte žiadostí,
ktoré boli podané v období január – marec a tiež júl – september, o počte schválených
a zamietnutých transferoch, o tom koľko ich bolo z kategórie dospelých, dorastu,
žiakov a prípravkárov. Spolu v období od 01.01.2016 do 30.09.2016 bolo podaných
317 žiadostí o prestup, hosťovanie, ukončenie hosťovania resp. prestupov s
obmedzením a zamietnutých. Z toho sa 213 žiadostí týkalo dospelých, 47 dorastencov,
45 žiakov a 12 prípravkárov. Všetky žiadosti boli schválené podľa v tom období
platných prestupových poriadkov SFZ. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je
k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.

Uzn.č.63/2016 VV TFZ vzal na vedomie správu o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiac 2016.
K bodu 5.

Ekonóm TFZ ústne prítomných informoval o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok
2016. P. Arvay informoval o počiatočnom stave a stave finančných prostriedkov
k 30.09.2016. Hospodársky výsledok zhodnotil ako kladný. Správu o hospodárení TFZ
za 1. až 3. štvrťrok 2016 v písomnej forme obdržia členovia VV TFZ na ďalšom
zasadnutí VV.

Uzn.č.64/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok
2016.
K bodu 6.

Všetci prítomní obdržali Správu HK č. 12. V správe sú rozpísané poplatky
jednotlivých komisií za mesiac júl a august. V práve sa tiež uvádza platobná disciplína
platieb aj za R a DZ za jesennú časť súťažného ročník 2016/2017. Správa je súčasťou
tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.

Uzn.č.65/2016 VV TFZ vzal na vedomie Správu HK TFZ č. 12 o platobnej disciplíne klubov.
K bodu 7.

Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák zo zdôvodnením, prečo a v akej forme je
potrebná novelizácia Stanov TFZ. Hlavným dôvodom prečo je potrebné Stanovy TFZ
novelizovať je to, aby TFZ mohol byť prijímateľom verejných financií podľa Zákona
o športe. Materiál, ktorý spracoval prezident so sekretárom bol predložený všetkým
prítomným pred zasadnutím VV. Prítomní si prešli všetky zmeny a doplnky, prezident
TFZ ku každej zmene zdôvodnil konkrétnu zmenu a po štylistických úpravách bude
tento materiál zaslaný delegátom konferencie TFZ pred najbližším rokovaním
Konferencie s odporúčaním schválenia uvedených zmien a doplnkov.

Uzn.č.66/2016 VV TFZ schválil návrh na zmenu a doplnenie Stanov TFZ.
K bodu 8.

Prezident TFZ p. Horák v zmysle stanov TFZ podal návrh na zvolanie riadnej
konferencie TFZ. Navrhol termín 16. novembra 2016 o 16.00 hod. v Lobby bare
reštaurácie Čierna pani v Martine. Predbežný program konferencie prerokovaný na
zasadnutí, bude zverejnený na webovom sídle TFZ. Predseda ŠTK p. Borcovan
navrhol prerokovať na konferencii TFZ počet kontumácii, ktoré vedú k vylúčeniu zo
súťaže. Prezident TFZ navrhol túto problematiku prerokovať v bode diskusia.
Vedením konferencie poveril Ing. Petra Šmida, člena VV TFZ.

Uzn.č.67/2016 VV TFZ schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční
16. novembra 2016 o 16.00 hod. v Lobby bare reštaurácie Čierna pani v Martine.
Uzn.č.68/2016 VV TFZ ukladá sekretárovi TFZ zverejniť predbežný program konferencie TFZ
na webovom sídle TFZ
Z: Sekretár TFZ
T: 18. 10. 2016

K bodu 9.

Prítomní stanovili výšku ceny vstupenky, ktorá ostáva nezmenená. Anketové lístky
pre najlepšieho futbalistu roka 2016 a tiež pre píšťalku roka budú zaslané do konca
mesiaca október na futbalové kluby. Ceny pre hráčov, ktorí sa umiestnia v ankete
o najlepšieho futbalistu roka 2016 budú predmetom rokovaní so spoločnosťou
SPORTIKA v rámci zmluvy o reklame medzi firmou SPORTIKA a TFZ. Žiadosti na
spoluprácu budú zaslané na mesto Martin, T. Teplice, Turany a Vrútky a tiež
súkromným spoločnostiam.

K bodu 10.

Rôzne:
p. Horák – informoval o nahlásení nevyhnutných opráv na budove v ktorej sídli TFZ.

K bodu 11.

Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval
prítomným za účasť.

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

