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. 02/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 15. 02. 2016
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Zhodnotenie 21. ročníka plesu TFZ, stav, výsledok
plesu, schválenie záverečného účtu plesu
4. Správa o hospodárení TFZ za rok 2015, informácia
o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 31. 12. 2015,
evidencia pokút a správy transparent. účtu za r. 2015
5. Príprava školenia rozhodcov a delegátov zväzu TFZ
(miesto, termín, financovanie)
6. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie, o.i.
žiadosť o finančnú podporu turnaja o pohár Ľ. Hojného
7. Hospodárske náležitosti pri neodohraní stretnutia
– úprava RS TFZ
8. Zloženie odborných komisií TFZ
9. Rôzne
10. Záver
K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ, sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ. V tomto
bode členovia VV TFZ prerokovali propozície k Jarnej lige majstrov 2016, družstvá
žiakov Turca. Organizátorom turnaja je FC Tatran Kláštor pod Znievom
v spolupráci so zástupcami členov zapojených klubov zodpovedných za mládež
s podporou Turčianskeho futbalového zväzu. VV TFZ jednomyseľne schválil
a podporil turnaj, ktorý sa uskutoční v termíne od 26.03.2016 do 10.04.2016
(rozlosovanie v propozíciách). Taktiež VV TFZ súhlasí s nákupom medailí pre
družstvá, ktoré sa umiestnia na 1., 2., 3. mieste a diplomy pre všetky zúčastnené
družstvá.

Uzn.č.7/2016 VV TFZ schválil a podporil turnaj Jarná liga majstrov 2016, družstvá žiakov
Turca a ukladá sekretárovi TFZ zabezpečiť medaile a diplomy.
Z: sekretár TFZ
T: do 26.03.2016
K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Tileschová.
Uznesenia sú splnené. Predseda KR TFZ sa vyjadril k futsalovému turnaju
rozhodcov o pohár predsedu KR SsFZ, na ktorom sa zúčastnili rozhodcovia
z regiónu Turca.

K bodu 3.

Členovia VV TFZ zhodnotili 21. ročník plesu TFZ spojeného s vyhlásením ankety
„Najlepší futbalista roka 2015“. Skonštatovali, že ples sa vydaril po organizačnej
aj spoločenskej stránke. Prezident TFZ prostredníctvom sekretára TFZ poďakoval
všetkým, ktorý sa podieľali na organizácii. Po ekonomickej stránke ples zhodnotil
ekonóm TFZ p. Arvay. Prítomných informoval o príjmoch a výdajoch spojených
s týmto podujatím. Zároveň bol predbežne stanovený termín 22. ročníka plesu TFZ
na 20.01.2017 v priestoroch reštaurácie Čierna pani už s vykonaním rezervácie
termínu. Členovia VV TFZ nemali výhrady k záverečnému účtu plesu.

Uzn.č.8/2016 VV TFZ schválil vyhodnotenie 21. ročníka plesu TFZ a záverečný účet plesu.
K bodu 4.

K tomuto bodu sa ako prvý vyjadril ekonóm TFZ p. Arvay, ktorý predložil písomnú
správu o hospodárení TFZ za rok 2015. Na základe tejto správy zhodnotil
hospodársky výsledok ako kladný. TFZ nemá záväzky voči iným subjektom.
K evidencii pokút a správe transparentného účtu za rok 2015 sa vyjadril predseda
HK TFZ p. Bučko. V priebehu roku 2015 boli udelené tri pokuty za porušenie čl. 58
DP SFZ za hrubé nešportové správanie diváka:
- 06/2015 – TJ Dynamo Príbovce – 30,- €,
- 07/2015 – TJ Družstevník Valča – 30,- €,
- 11/2015 – ŠK Dynamo Diviaky – 20,- €.
50 % zo sumy pokuty za porušenie čl. 57 a čl. 58 je TFZ povinný odviesť na
transparentný účet SFZ. Všetky odvody boli uhradené riadne a včas. Správy
ekonóma TFZ a predsedu HK TFZ sú k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.
V rámci diskusie k tomuto bodu prítomní prejednali aj vyúčtovanie platieb za
rozhodcov a delegátov zväzu, ktoré sú zasielané FK vždy po skončení časti sezóny.
Nakoľko sa množia otázky o vrátení preplatkov a držaní prostriedkov futbalových
klubov zväzom, VV TFZ navrhne v rámci nového rozpisu Konferencií schváliť
zmenu, aby sa vyúčtovaním zistené preplatky resp. nedoplatky vyúčtovali ku koncu
roku. Sekretár TFZ informoval o výzve na úhradu, ktorá bola doručená pre TJ
Javorina Podhradie, nakoľko FK si neplní povinnosti vyplývajúce z Uznania dlhu
a dohode o splátkach. V prípade, že FK neuhradí do 25.02.2016 neuhradené splátky,
TFZ vyzve FK na úhradu celej dlžnej sumy. Toto právo TFZ vyplýva z Uznania
dlhu a dohode o splátkach, ktoré bolo podpísané veriteľom a dlžníkom 31.07.2015.

Uzn.č.9/2016 VV TFZ vzal na vedomie písomnú správu o hospodárení TFZ za rok 2015 a
správu Hospodárskej komisie TFZ č. 09 o evidencii pokút a správy
transparentného účtu SFZ.
Uzn.č.10/2016 VV TFZ schválil návrh na zapracovanie do nového Rozpisu súťaže
spracovanie vyúčtovania platieb za rozhodcov a delegátov zväzu, spôsobom
ktorý bol prezentovaný – vrátenie preplatkov FK, úhrada nedoplatkov voči
TFZ na konci kalendárneho roka.
K bodu 5.

P. Ing. Šmid sa vyjadril k organizácii seminára pre rozhodcov a delegátov TFZ,
ktorý sa uskutoční 12. - 13. marca 2016 v hoteli Gader v Blatnici zo začiatkom
o 10.00 hod. Účastnícky poplatok pre rozhodcov je 10 Eur. Pre nových záujemcov
o rozhodovanie je poplatok 27 Eur. Pričom 17 Eur im bude vrátený, ak začnú
rozhodovať v súťažiach riadených TFZ. Príspevok TFZ vo výške maximálne 17 eur
bude hradený z účelových prostriedkov viazaných na školenie rozhodcov zo SsFZ.

Uzn.č.11/2016 VV TFZ schválil rozdelenie účastníckych poplatkov a financovanie seminára.
K bodu 6.

P. Horák písomne informoval o podaných žiadostiach na finančnú podporu pri
organizovaní 21. ročníka plesu TFZ na mesto Turčianske Teplice – prispeli 100 Eur,
ZMOT – prispeli 120 Eur. Zúčtovanie dotácie pre mesto Turčianske Teplice bolo
zaslané. Taktiež informoval o podaných žiadostiach na dotácie od SsFZ, mesta
Martin a Žilinského samosprávneho kraja na organizovanie turnajov mládeže, ktoré
plánuje TFZ organizovať v priebehu jarnej časti súťaží.

Uzn.č.12/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie o podaných žiadostiach o dotáciách.
K bodu 7.

Predseda HK TFZ p. Bučko navrhol VV TFZ zmenu Rozpisu súťaže TFZ čl. XX –
Hospodárske náležitosti pri nedostavení sa resp. neodohraní MFZ. Nakoľko by to
bola zmena vo vyplácaní náhrad medzi FK, ktoré prislúchajú súperovi klubu,
ktorého družstvo zapríčinilo neodohranie stretnutia, VV TFZ navrhol vypracovať
nové hospodárske náležitosti. Tie budú platné od ďalšieho súťažného ročníka

2016/2017 a budú schvaľované spolu s novým Rozpisom súťaže TFZ, Konferenciou
TFZ. Prítomní však viedli dlhú diskusia o možnostiach a spôsobe vyplácania týchto
náhrad ako aj o výške poplatkov z dôvodu, že sa množili prípady neuhrádzania
faktúr medzi klubmi. Prítomní obdržali pracovný materiál ku ktorému sa vyjadria
pri tvorbe Rozpisu.
Uzn.č.13/2016 VV TFZ ukladá prítomným na zasadnutiach VV TFZ pripraviť návrhy na
úpravu hospodárskych náležitosti medzi klubmi.
Z: VV TFZ
T: 23.05.2016
K bodu 8.

Predseda KM, DK, KR, TMK, RK, OK nepredniesli žiadne návrhy na nových
členov. Predseda ŠTK informoval o vzdaní sa členstva p. Ondruša, bez návrhu na
nového člena. Predseda HK TFZ navrhol na nového člena Hospodárskej komisie p.
Miroslava Bernáta. Podľa stanov TFZ a Organizačného poriadku členov odborných
komisií na návrh predsedu príslušnej komisie ustanovuje VV TFZ. Prítomní bez
výhrad súhlasili s návrhom predsedu HK TFZ.

Uzn.č.14/2016 VV TFZ vzal na vedomie vzdanie sa funkcie člena ŠTK p. Vladimíra Ondruša
a schválil na návrh predsedu hospodárskej komisie TFZ (HK TFZ) za člena
HK TFZ p. Miroslava Bernáta.
K bodu 9.

Rôzne:
p. Tileschová – na základe informácií od prezidenta TFZ
- predložila návrh na zmenu UHČ počas zápasu slovenskej reprezentácie na EURO
2016 (11. júna 2016). Predsedovia KM a ŠTK nariadia zmenu ÚHČ, avšak
s prihliadnutím na regulárnosť súťaží.
- informovala o účinnosti dokumentu Oznámenie o nedostatkoch. Ak by Oznámenie
bolo platné od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 musela by byť
vykonaná zmena Rozpisu súťaží. KR TFZ pri príprave seminára pre R a DZ, ktorý
sa uskutoční 12.-13.03.2016 prihliadne na nové povinnosti pre rozhodcov
a postupne začlení nové povinnosti do agendy rozhodcov, avšak plne platné budú od
súťažného ročníka 2016/2017.
- informovala o príspevku zo SsFZ na činnosť TFZ vo výške ako v predchádzajúce
obdobia.
- predložila návrh na úhradu finančných prostriedkov pre p. Ing. Šmida (účasť na
stretnutí predsedov KR ObFZ v pôsobnosti SsFZ).
- SFZ ponúkol sekretárovi TFZ nový mobilný telefón a úhradu nákladov platného
telefónneho čísla.
p. Moric – informoval prítomných o pláne nariadiť predohrávku posledného kola
v mesiaci jún 2016 súťaže U11- prípravka. .

Uzn.č.16/2016 VV TFZ súhlasí so zmenou ÚHČ počas zápasu slovenskej reprezentácie na
EURO 2016, s prihliadnutím na regulárnosť súťaží.
K bodu 10.

Záver zasadnutia VV TFZ vykonala sl. Tileschová, ktorá poďakovala prítomným za
účasť

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

