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. 11/2015
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 07. 11. 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. Vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu
za jesennú časť ročníka 2016/2017 (písomne)
Z: Ing. Šmid
4. Vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2016/2017
(písomne)
Z: Mgr. Borcovan, Moric
5. Zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie
za jesennú časť ročníka 2016/2017,
anketa 11-ka roka
Z: Petrík
6. Zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka
2016/2017 (písomne)
Z: Baják
7. Informácie o činnosti RK, OK
Z: Fabian. Hus
8. Návrh rozpočtu na rok 2017 (písomne)
Z: Arvay
9. Informácie o zabezpečení Konferencie TFZ
Z: Horák, Tileschová
10. Informácie o zabezpečení plesu
Z: organizačný výbor
11. Rôzne
12. 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. 68/2016 bolo
splnené zverejnením predbežného programu konferencie TFZ na webovom sídle
TFZ dňa 18.10.2016. Správu o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok 2016, ktorá
bola predmetom rokovania na predchádzajúcom VV TFZ bola v písomnej podobe
odovzdaná všetkým prítomným pred zasadnutím VV.

K bodu 3.

K tomuto bodu sa vyjadril predseda KR p. Ing. Šmid, ktorý pred začiatkom
zasadnutia VV TFZ všetkým prítomným odovzdal správu s vyhodnotením
rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2016/2017. Komisia
rozhodcov v jesennej časti ročníka 2016/2017 zasadala spravidla každý utorok. Na
týchto zasadnutiach komisia riešila prípravu letného seminára R a DZ, ktorý sa
uskutočnil 29.07.2016 v priestoroch TFZ, prípravu delegačných listov, zmeny
v obsadení R a DZ. Zaoberala sa vyhodnotením zápisov zo stretnutí, zobrala na
vedomie podanie MŠK Turany na výkon R v zápase žiakov Kláštor – Turany.
Ďalej predvolala a riešila R – Kucharčík, Dvorský, Parenička, Dubovec, Skvašík,
Magoč, Žilka za absenciu na stretnutí. Prerokovala a postúpila na DK TFZ R –
Dvorský za neuvedenie vylúčeného hráča v zápise o stretnutí, predvolala R –
Ertela za oneskorené uzavretie zápisu z MFS žiakov Mošovce – Valča, vykonala
pohovor so záujemcami o rozhodovanie - Roman Hanko, Dominik Čavolský
a Dominik Rusnák, prerokovala a stanovila postup R pri zlyhaní elektronického
zápisu o stretnutí. V priebehu jesennej časti sa neospravedlnená absencia R na
zápasoch vyskytla celkom desaťkrát (3x-Magoč, 2x-Skvašík, Kucharčík, Dvorský,

Parenička, Dubovec a Žilka). Ďalej sa v správe uvádzajú neobsadené zápasy
delegovanými osobami (celkom 21 stretnutí), chyby rozhodcov v zápisoch zo
stretnutí, hodnotenie rozhodcov, oddielová príslušnosť rozhodcov, obsadenie
rozhodcov I. triedy a II. triedy, zápasy v ktorých rozhodovali R z vyšších súťaži
(celkom 39-krát, ktorí sa zúčastnili na 38-tich MFS) a nakoniec obsadzovanie DZ
na zápasy. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte
TFZ.
Uzn.č.69/2016 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za
jesennú časť ročníka 2016/2017.
K bodu 4.

Po predsedovi KR dostal slovo predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan, ktorý vyhodnotil
jesennú časť ročníka 2016/2017 v súťažiach I. a II. triedy. Pred začiatkom
súťažného ročníka vykonali členovia ŠTK obhliadky HP a sociálnych zariadení.
V jesennej časti bolo v I. QUICK triede rozlosovaných 91 MFS a v riadnom
hracom čase skončilo 90 stretnutí. Stretnutie 9. kola T. Teplice – Dražkovce
skončilo predčasne. Za stavu 0:1 v 75. minúte HR Jakub Dubovec po inzultácii
kapitánom T. Teplíc Andrejom Rešetárom stretnutie predčasne ukončil. ŠTK
vykonala šetrenie a uvedené stretnutie kontumovala 0:3 v prospech Dražkoviec.
Družstvu Teplíc budú po skončení súťaže odpočítané 3 body. Taktiež ŠTK riešila
ISSF podanie od TJ Družstevník Sklabiňa voči štartu hráča Mošoviec Milana
Šavola v MFS Sklabiňa – Mošovce. Šetrením boli zistené pochybenia zo strany
VD hostí, rozhodcov aj DZ, VD domácich a funkcionárov domácich. ŠTK
ponechala v platnosti výsledok dosiahnutý na HP. V II. QUICK triede bolo
rozlosovaných 45 MFS, odohrali sa všetky a v riadnom hracom čase skončili
všetky stretnutia. Všetci prítomní obdržali materiál s vyhodnotením, v ktorom je
uvedená priebežná tabuľka s umiestnením družstiev, MFS ktorým ŠTK schválila
zmenu termínu konania zápasu, počet divákov na MFS, najviac strelených gólov,
počet PK, atď. Správa je súčasťou tejto zápisnice, je k nahliadnutiu na sekretariáte
TFZ a bude predložená delegátom na Konferencii TFZ. K vyhodnoteniu
mládežníckych stretnutí v jesennej časti ročníka 2016/2017 sa vyjadril predseda
KM p. Moric, ktorý taktiež pripravil správu s vyhodnotením súťaží a odovzdal
všetkým prítomným. V správe sa uvádza počet divákov na MFS prípravkárov,
žiakov a dorastencov, najlepší strelci jednotlivých súťaží, počet kontumácií,
hodnotenie najlepších hráčov v žiackych a dorasteneckých súťažiach podľa
hodnotenia trénerov uvádzaných v zápisoch, atď. Správa je súčasťou tejto
zápisnice, je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ a bude predložená delegátom na
Konferencii TFZ.

Uzn.č.70/2016 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2016/2017.
K bodu 5.

Prácu TMK za jesennú časť ročníka 2016/2017 zhodnotil predseda TMK p.
Petrík. Komisia nezasadala pravidelne. O všetkých potrebných oznámeniach
komisia informovala prostredníctvom Úradných správ, ako napr. informovala
záujemcov o trénerské licencie a seminároch, ktoré organizuje TMK SsFZ, a
pripravila materiál k ankete Najlepší futbalista roka 2016, Najlepší dorastenec za
rok 2016, Najlepší žiak za rok 2016 a v spolupráci s KR TFZ pripravila materiál aj
k ankete Píšťalka roka 2016.

Uzn.č.71/2016 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce TMK za jesennú časť ročníka
2016/2017.
K bodu 6.

Predseda DK TFZ p. Baják sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Bod
bude prerokovaný na ďalšom zasadnutí VV TFZ.

K bodu 7.

Predseda Revíznej komisie (RK TFZ) p. Fabian informoval, že počas zasadnutia
RK prekontrolovali všetky účtovné doklady kde neboli zistené žiadne nedostatky.
Správu RK za I. polrok 2016 prednesie na Konferencii TFZ predseda RK p.

Fabian. Predseda Odvolacej komisie (OK TFZ) p. Mgr. Hus sa ospravedlnil za
neúčasť na tomto zasadnutí. Avšak prezident TFZ p. Horák informoval, že OK
TFZ v jesennej časti ročníka 2016/2017 nezasadala, nakoľko nebolo podané
žiadne odvolanie voči rozhodnutiam odborných komisií.
Uzn.č.72/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie o činnosti Revíznej a Odvolacej komisie
TFZ.
K bodu 8.

Ekonóm TFZ pripravil návrh rozpočtu TFZ na rok 2017. Materiál obdržali všetci
prítomní členovia VV. P. Arvay sa vyjadril k niektorým bodom návrhu. Prítomní
nemali výhrady. Návrh rozpočtu na TFZ na rok 2017 bude spolu s pozvánkou
a iným materiálom zaslaný poštou delegátom konferencie.

Uzn.č.73/2016 VV TFZ schválil materiál návrhu rozpočtu TFZ na rok 2017 pre rokovanie
konferencie TFZ.
K bodu 9.

K tomuto bodu sa vyjadril prezident TFZ. Na Konferencii TFZ, ktorá sa bude
konať 16.11.2016 v Lobby bare reštaurácie Čierna Pani v Martine, podľa Stanov
TFZ bude mať právo hlasovať 31 delegátov. FK Podhradie, Necpaly a Sklené sa
môžu zúčastniť konferencie bez práva hlasovať. Pozvánky spolu s programom
a materiálom k bodom - prerokovanie a schvaľovanie návrhu na zmenu
a doplnenie Stanov TFZ; rozhodnutie o výške, splatnosti a spôsobe použitia
členského príspevku TFZ a návrh rozpočtu TFZ na rok 2017 budú zaslané
07.11.2016 na všetky FK. Ostatné materiály obdržia delegáti pri prezentácii na
mieste konania konferencie. Do predbežného programu, ktorý bol zverejnený na
webovom sídle TFZ, boli zapracované návrhy od TJ Družba Malý Čepčín, ktoré
boli doručené na TFZ v stanovenom termíne, do 04.11.2016. K návrhom od TJ
Družba Malý Čepčín prebehla medzi prítomnými diskusia. K navrhovanému bodu
programu vo veci klubovej príslušnosti R vyjadril svoj názor prezident TFZ p.
Horák a predseda KR p. Ing. Šmid, ktorý je za zachovanie klubovej príslušnosti
z dôvodu, že klesne počet R a pripomenul skutočnosť z Liptovského futbalového
zväzu, kde zrušili klubovú príslušnosť R a neskôr im nemal kto rozhodovať
zápasy. Odmieta názor, že rozhodcovia s klubovou príslušnosťou k tomu ktorému
klubu ovplyvňujú zápasy. K navrhovanému bodu zaviesť opäť povinnosť v I.
triede mať aspoň jedno mládežnícke družstvo prijal VV TFZ názor, že
v súčasnosti to nebude dobré riešenie. Nakoľko Registračný a prestupový
poriadok umožňuje prestupy hráčov bez súhlasu materského klubu a VV má za to,
že niektoré FK by za následok odchodu väčšieho počtu hráčov musel odhlásiť
družstvo resp. by bolo vylúčené z dôvodu kontumácii za pokles hráčov alebo
nedostavenie sa. Aj keď na druhej strane je tiež názoru, že každý FK by si mal
vychovávať svojich hráčov od mládežníckeho veku. K tretiemu návrhu bodu do
programu konferencie, kde TJ Malý Čepčín navrhuje nevylučovať mládežnícke
družstvá zo súťaže, VV odporúča, aj na základe požiadaviek FK, delegátom
konferencie odsúhlasiť zmenu v počte kontumácií, ktoré vedú k vylúčeniu zo
súťaže zo súčasných troch kontumácií na 5 kontumácií tak ako bolo prerokované
na poslednom zasadnutí VV TFZ a návrh mal byť predložený v bode Diskusia.
K bodu konferencie, riešenie DZ a vyhotovovanie záznamu sa VV TFZ zaoberal
závermi a požiadavkami FK, ktoré boli prezentované na konferencii TFZ
01.07.2016. Do mandátovej komisie bola za člena navrhnutá Martina Tileschová.
Predseda mandátovej komisie ako aj druhý člen bude navrhnutý z prítomných
delegátov na konferencii pred začiatkom zasadnutia. Do návrhovej komisie bol
navrhnutý za člena Mgr. Daniel Borcovan. Taktiež predseda návrhovej komisie
ako aj druhý člen bude navrhnutý z prítomných delegátov na konferencii pred
začiatkom zasadnutia. Pracovné predsedníctvo – Šmid, Horák, Bágel, Petrík,
Moric, Bučko, Baják, Arvay, Fabian.

Uzn.č.74/2016 VV TFZ schválil návrh člena mandátovej a člena návrhovej komisie a
pracovné predsedníctvo na Konferencii TFZ 16. novembra 2016 v Martine.

K bodu 10.

V mesiaci december je potrebné dohodnúť občerstvenie a iné záležitosti
s prevádzkarmi reštaurácie Čierna pani. Žiadosti o spoluprácu s mestami Vrútky,
Martin, Turčianske Teplice a ZMOT boli zaslané, ako aj žiadosti na spoluprácu
pre súkromné spoločnosti. Prítomní členovia VV súhlasili s kúpu ocenení pre 13
najlepších futbalistov vo forme dresov a tašiek, ktorí vzídu z ankety Najlepší
futbalista roka 2016, najlepšieho dorastenca za rok 2016 a najlepšieho žiaka za
rok 2016 ako aj reklamných predmetov.

Uzn.č.75/2016 VV TFZ ukladá sekretárovi TFZ zabezpečiť ceny pre 13 najlepších
futbalistov, ktorí vzídu z ankety Najlepší futbalista roka 2016, najlepší
dorastenec za rok 2016 a najlepší žiak za rok 2016.
Z: sekretár TFZ
T: 05.12.2016
K bodu 11.

Rôzne:
p. Šmid – informoval o stretnutí predsedov KR ObFZ, ktoré sa bude konať 02.12.
2016 v Liptovskom Jáne, ktorého sa zúčastní.
p. Horák – informoval prítomných o žiadosti na poskytnutie príspevku TFZ na
turnaj prípraviek o pohár prezidenta SFZ, ktorý organizuje mesto Turčianske
Teplice, ktorého sa zúčastnili družstvá Vrútok, Diviak, Hornej Štubne,
Turčianskych Teplíc a tiež mimo turčianske družstvá FK Iskra Nováky
a Skawinka Skawina z Poľska. Žiadosť spĺňa všetky náležitostí. Návrh bol
odsúhlasený týždeň pred zasadnutím členmi VV a schválil príspevok vo výške
100,- €.
- informoval o stretnutí s prezidentom SFZ v sídle Turčianskeho futbalového
zväzu, kde hlavnými témami stretnutia boli členské príspevky SFZ, novelizácie
noriem, nespokojnosť s odozvou zo strany SFZ v prípade zasielania odpovedí na
korešpondenciu od TFZ a tiež riešenie stavu budovy v ktorej sídli TFZ a ktorej
vlastníkom je SFZ,
- pripomenul všetky dôležité spoločenské akcie v nadchádzajúcich mesiacoch:
11.11.2016 – v Trnave, zasadnutie VV SsFZ za účasti všetkých predsedov ObFZ
v pôsobnosti SsFZ, 16.11.2016 – Konferencia TFZ, 18.11.2016 – Konferencia
SFZ, 02.12.2016 – spoločné stretnutie predsedov a sekretárov SFZ, RFZ, ObFZ
v Bratislave, 09.12.2016 – Konferencia SsFZ, v mesiaci december – podľa
potreby sedenie k príprave plesu TFZ, 05.01.2017 – vyhlásenie 22. ročníka ankety
11-tka SsFZ za rok 2016 a XIII. Ples SsFZ, 20.01.2017 – vyhlásenie 22. ročníka
ankety 11-tka TFZ za rok 2016 a Ples TFZ, január 2017 – spoločné stretnutie
členov odborných komisií TFZ (presný termín bude upresnený neskôr),
- prítomní vzali na vedomie náklady súvisiace so zasadnutiami orgánov TFZ
a zástupcov TFZ
- informoval o pracovnom stretnutí vedenia SsFZ s klubmi V. ligy sk. A a B, IV.
liga SEVER, ktoré sa konalo 31.10.2016 v Čiernej pani a ktorého sa zúčastnil
spolu so sekretárom TFZ.

K bodu 12.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

