
 

T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, číslo tel. fax: 043/4237313, e-mail: tfz@tfz.sk 

 
Z Á P I S  č. 01/2016  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 18.01.2016 

 

Prítomní:  pp. Horák, Ing. Bágel, Mgr. Borcovan, Moric, Ing. Šmid, Petrík,  

    Ďalej prítomní:  pp. Baják, Arvay, Tileschová,  

    Ospravedlnení: Bučko, Mgr. Hus, Fabián   

 

P r o g r am: 

1. Otvorenie       Horák 

2. Kontrola uznesení      Tileschová 

3. Správa o platobnej disciplíne klubov   Bučko 

4. Predbežná správa o hospodárení TFZ za rok 2015 

 (ústne) – písomne na najbližšie zasadnutie VV  Arvay 

5. Schválenie plánu práce VV TFZ na I. polrok 2016 Horák 

6. Informácia o zabezpečení plesu TFZ + najlepší 

 futbalisti roka 2015, kontrola plnenia úloh  Horák, 

         Tileschová 

7. Rôzne 

8. Záver        Horák 

        

 

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ. 

Prezident TFZ p. Horák otvoril prvé oficiálne zasadnutie Výkonného 

výboru v roku 2016 a poďakoval všetkým členom za spoluprácu 

v uplynulom roku. 

                  

K bodu 2.  Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. 

Tileschová. Uznesenia sú splnené, priebežne sa plnia alebo majú dlhodobú 

platnosť. Uznesenie č. 81/2015 bude predmetom rozhovorov a stretnutí 

prezidenta TFZ s orgánmi SsFZ. Uznesenie č. 83/2015 bolo splnené 

08.12.2015 poukázaním finančných príspevkov na bankový účet ŠK 

Dynamo Diviaky a TJ Družstevník Dražkovce.  

 

K bodu 3.  Predseda HK Jozef Bučko sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí 

a správu o platobnej disciplíne klubov predniesol sekretár TFZ. Prítomní 

členovia VV TFZ obdržali správu HK TFZ č. 8, ktorá hovorí o platobnej 

disciplíne klubov za obdobie november – december 2015. V správe sa 

uvádzajú platby MZF, fakturácia poplatkov na SFZ, evidencia pokút 

a správy transparentného účtu. Za mesiac november 2015 bola udelená 

pokuta ŠK Dynamo Diviaky za porušenie čl. 58 DP za HNS diváka v sume 

20,- €. TFZ uhradilo 50% sumy na prevádzkový účet SFZ 12.01.2016.  

 

Uzn.č.1/2016 VV TFZ vzal na vedomie správu Hospodárskej komisie TFZ č. 8. 

 

K bodu 4.  P. Arvay podal ústne predbežnú správu o hospodárení TFZ za rok 2015. 

Hospodársky výsledok za rok 2015 je kladný. V písomnej podobe bude 

správa predložená na ďalšom zasadnutí VV vrátane prehľadu záväzkov 

a pohľadávok voči TFZ zo strany SsFZ a SFZ za predchádzajúce obdobia. 

Členovia VV nemali pripomienky a vzali ju na vedomie.  

 



Uzn.č.2/2016 VV TFZ vzal na vedomie predbežnú správu ekonóma TFZ 

o hospodárení TFZ za rok 2015. 

 

K bodu 5.  Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2016 

predložil prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Po vložení 

bodu: Schválenie členov odborných komisií na zasadnutie VV TFZ 

15.02.2016 bol plán práce VV TFZ na I. polrok 2016 schválený. V prípade 

potreby bude do programu zaradené konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena 

termínov je vyhradená. 

 

Uzn.č.3/2016 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 

2016. 

 

K bodu 6. Predseda TMK informoval o vyhodnotení najlepších futbalistov za rok 

2015 ako v kategórii dospelých tak aj v kategórii dorastu a žiakov. 

Prezident TFZ prešiel ešte raz kontrolou úloh pre riadne zabezpečenie 21. 

ročníka plesu TFZ.  

 

Uzn.č.4/2016 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie najlepších futbalistov za rok 

2015.  

 

K bodu 7. Rôzne: 

  

 p. Moric – na úvod zasadnutia VV informoval prítomných o telefonáte p. 

Pyšného z FC Tatran Kláštor pod Znievom, ktorý ho kontaktoval vo veci 

organizovanej formy zimnej prípravy v kategórii žiakov. Pre lepšiu 

predstavu a upresnenie pozval p. Pyšného na zasadnutie. Pán Pyšný 

predniesol členom VV víziu organizovania tejto prípravy, hrací systém, 

termíny a pod. Členovia VV TFZ vítajú takúto iniciatívu, kde hlavným 

organizátorom bude Kláštor pod Znievom v spolupráci s TFZ ako aj 

s finančným príspevkom TFZ. Odporučili p. Pyšnému vypracovať 

propozície tohto turnaja, ktoré doručí na TFZ a VV sa nimi bude zaoberať.  

 p. Horák – informoval o prepise budovy, ktorá je od 21.12.2015 majetkom 

SFZ. Dňa 14.01.2016 priestory budovy navštívili zo SFZ, zhodnotili stav 

budovy a čo bude potrebné zrekonštruovať. Bola podpísaná nová nájomná 

zmluva s platnosťou na dobu určitú a to do 31.03.2016.  

 p. Ing. Šmid – informoval o futsalovom turnaji rozhodcov a pohár 

predsedu KR SsFZ, ktorý sa bude konať 31.01.2016 a na ktorom sa 

zúčastnia aj rozhodcovia z radov TFZ. Prítomná súhlasili s účasťou podľa 

podmienok propozícií.  

 

Uzn.č.5/2016 VV TFZ schválil účasť na futsalovom turnaji rozhodcov a pohár 

predsedu KR SsFZ podľa propozícií (cestovné si hradia účastníci 

sami). 

 

Uzn.č6/2016 VV TFZ schválil nájomnú zmluvu medzi SFZ a TFZ. 

               

K bodu 8. Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák.  

 

 

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ 

 

                  

                                      


