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. 04/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 18. 04. 2016
Prítomní:
Ospravedlnení:
P r o g r am:
1.
2.
3.
4.

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Otvorenie
Kontrola uznesení
Priebežné hodnotenie TFZ – súťaží
Informácia o pripravenosti medzioblastného
turnaja mladších žiakov
5. Návrh rozhodcov na školenie II. triedy
6. Schválenie realizačných tímov pre výber
dospelých s víťazom 1. triedy
7. Propagácia, sponzorovanie, reklama TFZ
8. Predloženie plnenia rozpočtu a celkového stavu
hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2016, stav záväzkov
a pohľadávok
9. Informácie z konferencie SsFZ konanej 13.04.2016,
informácie zo zasadnutia k Zákonu o športe
10. Rôzne
11. Záver

Tileschová
Predsedovia komisií
Petrík, Moric
Ing. Šmid
Petrík
čl.VV TFZ, čl. odb.komisií

Arvay
Tileschová

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ, sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Tileschová. Uznesenia
z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Zápisnicu z predchádzajúceho zasadnutia
VV TFZ obdržali členovia VV pred začiatkom zasadnutia.

K bodu 3.

K priebežnému hodnoteniu súťaží TFZ sa ako prvý vyjadril predseda ŠTK p. Borcovan.
Súťaže I. a II. triedy pokračujú bez väčších problémov. Pripomenul informácie, ktoré boli
uverejnené v Úradnej správe TFZ – nariadenie odohrať zápasy „B“ družstiev s odvolaním
sa na SP čl. 35, bod 5 (kolidácia MFS „A“ a „B“ družstiev v jeden hrací deň) a tiež
žiadosť na FK Trebostovo o vytvorenie pracovných podmienok pre delegované osoby
a napojenie na internet v priestoroch bez možnosti ovplyvňovania a prítomnosti iných
osôb (vykonaná náprava). V súvislosti so zmenou termínu z dôvodu kolidácie MFS „A“ a
„B“ družstiev sa vyjadril aj p. Bágel, ktorý upozornil na rozpor medzi RS TFZ a SP.
A tiež na štart hráčov „A“ a „B“ družstiev. Predseda KM p. Moric sa vyjadril k priebehu
súťaží prípravky, žiakov a dorastu. Súťaž prípravky sa začala predohrávkou 18. kola
o týždeň skôr ako bolo rozlosované. Informoval o jednej kontumácii stretnutia dorastu
Diviaky - M. Čepčín v prospech ŠK Dynamo Diviaky. Dôvodom kontumácie bol pokles
hráčov M. Čepčína pod 7. Inak súťaže prípravky, žiakov a dorastu prebiehajú bez väčších
problémov. Predseda KR p. Ing. Šmid informoval o väčšom počte ospravedlňujúcich sa
rozhodcov. Aj napriek tejto skutočnosti boli zatiaľ obsadené R všetky stretnutia.

Uzn.č.24/2016 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie TFZ súťaží.
K bodu 4

Predseda TMK TFZ p. Petrík sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Ohľadom
zabezpečenia dopravy a stravy bude sekretár TFZ kontaktovať p. Petríka kde si dohodnú

všetky potrebné záležitostí.
Uzn.č.25/2016 VV TFZ poveruje predsedu TMK organizáciou medzioblastného turnaja žiakov
v Liptovskom Hrádku konaného dňa 24.05.2016.
Z: Petrík
T: do 24.05.2016
K bodu 5.

Predseda KR informoval prítomných, že po konzultácii s p. Hrmom, tajomníkom KR
SsFZ, sa tento rok nezúčastní školenia rozhodcov SsFZ žiadny rozhodca z nominačnej
listiny TFZ.

K bodu 6.

Z dôvodu neúčasti predsedu TMK p. Petríka bude tento bod prerokovaný na zasadnutí
VV TFZ v máji 2016.

K bodu 7.

Na základe informácií od prezidenta TFZ sl. Tileschová informovala prítomných, že
reklamný partneri resp. sponzori, ktorí v súťažnom ročníku 2015/2016 podporujú TFZ
budú TFZ podporovať aj naďalej a budú uverejnený v novom RS TFZ. Tiež pripomenula
členom VV, že môžu priniesť nových sponzorov, ktorým TFZ reklamu uverejní
v Rozpise súťaží. Ďalej informovala o zaslaní požiadaviek firmám na výrobu reklamného
pútača, ktorá by mala byť umiestnená na fasáde budovy v ktorej TFZ sídli.

K bodu 8.

Ekonóm TFZ p. Arvay predložil plnenie rozpočtu a celkový stav hospodárenia za 1. až 3.
mesiac 2016. Materiál obdržali všetci prítomní. Hospodársky výsledok TFZ za 1. štvrťrok
2016 je kladný. V hospodárskom výsledku nie je započítaná mesačná zberná faktúra za
mesiac marec, keďže splatnosť faktúry je až v apríly. Suma MZF zvýši hospodársky
výsledok. Správa tiež hovorí, že TFZ nemá žiadne záväzky voči iným organizáciám.
Taktiež pripomenul skutočnosť, že dvom delegovaným osobám je mzda vyplácaná
v hotovosti kde je potrebné vyberať peniaze z peňažného ústavu, za ktorý si banka účtuje
poplatok. Čo predstavuje pre TFZ náklad. Členovia VV TFZ sa zhodli, že z každej
výplaty mzdy, ktorá sa bude vyplácať v hotovosti bude tej ktorej delegovanej osobe
strhnutý poplatok 2 € - čo predstavuje poplatok za výber hotovosti v peňažnom ústave.

Uzn.č.26/2016 VV TFZ vzal na vedomie plnenie rozpočtu a celkový stav hospodárenia za 1.
štvrťrok 2016.
K bodu 9.

Na Konferencii SsFZ konanej dňa v Banskej Bystrici sa zúčastnili za TFZ všetci delegáti
s právom hlasovať ako aj sekretár TFZ. Konferencia sa zaoberala okrem iného
problematikou mládeže vo futbale a novelou Zákona o športe. Potrebné materiály
k Zákonu o športe je možné nájsť rozpísané na stránke UČPS. Sekretár poskytol
informácie o programe a záverov Konferencie.

K bodu 10.

Rôzne:
sl. Tileschová – na základe informácií od prezidenta TFZ informovala o schválenej
dotácii od Žilinského samosprávneho kraja na organizáciu Memoriálu Ľudovíta Hojného.
Zmluva o poskytnutí dotácie medzi ŽSK a TFZ bola podpísaná.
– informovala o zaslaní pripomienok k návrhu RaPP, ktorý mohla futbalová verejnosť
pripomienkovať do 17.04.2016.
p. Moric – informoval o výsledkoch a konečnom poradí Jarnej Ligy Majstrov, družstvá
žiakov Turca

Uzn.č.27/2016 VV TFZ schválil použitie dotácie od Žilinského samosprávneho kraja na 19. ročník
Memoriálu Ľ. Hojného.

K bodu 11.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

