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. 12/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 28. 11. 2016
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Vyhodnotenie Konferencie TFZ
Informácie z Konferencie SFZ
Informácie ku Konferencii SsFZ
Informácie o zabezpečení plesu
Rôzne
Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: Horák, Ing. Šmid
Z: Horák
Z: Horák
Z: organizačný výbor
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. 75/2016 bolo
splnené – sekretár zabezpečil ceny pre 13 najlepších futbalistov, ktorí vzídu
z ankety Najlepší futbalista roka 2016, najlepší dorastenec za rok 2016 a najlepší
žiak za rok 2016.

K bodu 3.

Po kontrole uznesení zhodnotil prezident TFZ p. Horák Konferenciu TFZ, ktorá sa
konala 16.11.2016 v Martine. Hlavným bodom konferencie bolo schválenie zmien
a doplnkov Stanov TFZ, ktoré jednomyseľne delegáti konferencie schválili.
S úpravou Stanov TFZ vznikla povinnosť pre členov TFZ uhrádzať členský
príspevok, aby TFZ mohol byť aj naďalej prijímateľom verejných financií
v zmysle Zákona o športe. Niektorí členovia si túto povinnosť splnili priamo na
konferencii. Ostatní, ktorí tento príspevok neuhradia do 30.11.2016 bude im
fakturovaný prostredníctvom MZF. Ďalšou vo veľkej miere preberanou témou
bola problematika mládeže. Z toho dôvodu bol podaný návrh nevylučovať
mládežnícke družstvá zo súťaže úpravou čl. X, bod 4 Rozpisu súťaží TFZ na 5
kontumácii, čo taktiež konferencia TFZ schválila. Tiež konferencia schválila
riešenie vyhotovovania záznamu zo stretnutí v I. a II. QUICK triede na základe
vyhodnotenia ankety, ktorú VV TFZ rozpošle na oddiely. Vyhotovenie ankety
bude predmetom rokovania VV TFZ predbežne v mesiaci február 2017.

Uzn.č.76/2016 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie Konferencie TFZ konanej dňa
16.11.2016 v Martine.
K bodu 4.

Ďalej pokračoval p. Horák s informáciami z Konferencie SFZ, ktorá sa konala
18.11.2016 v Poprade, kde hlavným bodom programu bolo schvaľovanie návrhu
na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených
a individuálnych členov SFZ. Prítomní delegáti konferencie SFZ schválil
rozdelenie vybraných príspevkov vo výške k 30.11.2016 pre každé mládežnícke
družstvo v klube. Tieto príspevku budú zaslané na účty futbalových klubov na

čísla účtov uvedené v ISSF najneskôr do 15.12.2016 ako prvá časť príspevku na
kluby a druhá bude zaslaná dotácia zo štátneho rozpočtu v roku 2017, tak ako bolo
aj prezentované na konferencií TFZ.
Uzn.č.77/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie z Konferencie SFZ konanej dňa
18.11.2016 v Poprade.
K bodu 5.

Prezident TFZ p. Horák plynulo prešiel na ďalší bod programu zasadnutia VV
TFZ a to k informáciám ku Konferencii SsFZ, ktorá sa len bude konať a to dňa
09.12.2016 v Banskej Bystrici. A to je dôvod aj druhého zasadnutia VV TFZ
v mesiaci november 2016. Prezident TFZ ako delegát konferencie SsFZ podal dňa
18.11.2016 na SsFZ návrh na zmenu a doplnenie Stanov SsFZ. Návrh spočíval
v tom, ustanoviť v Stanovách SsFZ možnosť, aby každý oblastný futbalový zväz
mal zastúpenie vo VV SsFZ, obdobne ako to majú ostatné zväzy a tým
kvalitnejšie prenášali požiadavky klubov a členskej základne, nakoľko predseda
SsFZ je zároveň členom výkonného výboru SFZ ako orgánu s rozhodovacou
právomocou. Návrh podal po predchádzajúcom prerokovaní problematiky
s ostatnými predsedami ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Zdôraznil, že členstvo vo VV
SsFZ by nebolo viazané na predsedu ObFZ ale navrhnutého kandidáta, ktorého by
si zvolili ObFZ napríklad formou konferencie v ObFZ, kde je zastúpená členská
základňa, alebo iným rozhodnutím konferencie ObFZ, alebo rozhodnutím zväzu,
pričom bude jasné definovaná zodpovednosť navrhnutého kandidáta voči klubom
a prenesenie výkonnej funkcie. Členovia VV TFZ s návrhom súhlasia a schvaľujú,
aby bol prednesený na Konferencii SsFZ.

Uzn.č.78/2016 VV TFZ schválil návrh, ktorý prednesie na Konferencii SsFZ prezident TFZ
vo veci zmeny a doplnenia Stanov SsFZ so zámerom, aby ObFZ mali
zastúpenie vo VV SsFZ a tým vedeli kvalitne preniesť požiadavky členov
a FK.
K bodu 6.

Prezident TFZ prešiel s prítomnými úlohy k zabezpečeniu plesu. Určil sa
program, kde začiatok je naplánovaný na 19.00 hod. a vyhlásenie 11 najlepších
futbalistov roka 2016, najlepšieho dorastenca a žiaka so začiatkom o 19.30 hod.
Sekretár TFZ sl. Tileschová informovala o cenovej ponuke na športové tašky od
spoločnosti BPM Sport, ktoré získajú najlepší hráči. Trénerskou osobnosťou
Turca 2016 bude vyhlásený Imrich Arvay a Píšťalkou roka 2016 sa na základe
hlasovania futbalových klubov stal Anton Vojvoda. Pre riadne zabezpečenie plesu
bude potrebné sa ešte niekoľkokrát stretnúť.

K bodu 7.

Rôzne:
p. Horák – v rámci bodu rôzne prezident TFZ informoval prítomných o vyplatení
preplatkov zo zálohových platieb za R a DZ, ktoré boli poukázané na bankové
účty FK. Z dôvodu, že na rozhodcovskom účte ostali finančné prostriedky, ktoré
sú príjmom vďaka kvalitnej spolupráce s externou spoločnosťou vykonávajúcou
mzdové služby, navrhol po predchádzajúcom súhlase externej firmy, ktorá si
neuplatnila celú čiastku za služby, aby tieto neuplatnené prostriedky (sponzorské)
boli použité na nákup lôpt a tie odovzdané futbalovým klubom. S návrhom všetci
prítomní súhlasili.
- informoval o žiadosti od ŠK Dynamo Diviaky vo veci zaradenia „B“ družstva
prípravky do nadstavbovej skupiny „B“, v ktorej nejde o víťazstvo v súťaží
a štartovali by na mieste voľného lósu od jarnej časti súťažného ročníka
2016/2017. Členovia VV TFZ so žiadosťou súhlasia a schvaľujú, za predpokladu
že ŠK Dynamo Diviaky podá oficiálnu žiadosť.
- informoval o e-mailovej komunikácii s p. Pyšným, trénerom žiakov FC Tatran
Kláštor pod Znievom ohľadom zimnej prípravy žiakov. Či TFZ plánuje
organizovať nejaké zimné turnaje resp. či vie podporiť FK, ktoré sa turnaje
rozhodnú organizovať. Predstavil aj svoju predstavu a formu zimnej prípravy. Po
diskusii členov VV TFZ však museli skonštatovať, že TFZ v tomto čase žiaľ nemá

vyčlenených toľko finančných prostriedkov, koľko by bolo podľa podaného
návrhu potrebných (cca 2000,- €). Výkonný výbor sa však zhodol, že podporí
aktivity, ktoré vedú k športovej činnosti mládeže skôr menšími projektami pri
väčšom počte turnajov.
Uzn.č.79/2016 VV TFZ schválil použitie „sponzorských“ finančných prostriedkov na kúpu
lôpt, ktoré budú odovzdané FK.
Uzn.č.80/2016 VV TFZ súhlasí so žiadosťou od ŠK Dynamo Diviaky vo veci zaradenia „B“
družstva prípravky do nadstavbovej časti skupiny B od jarnej časti
súťažného ročníka 2016/2017.
K bodu 8.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

