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. 05/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 23. 05. 2016
Prítomní:
Ďalej prítomní:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
Z: Tileschová
3. Priebežné hodnotenie TFZ súťaží,
používanie ISSF systému
Z: predsedovia komisií VV
4. Príprava a zabezpečenie turnaja o
Memoriál Ľ. Hojného
Z: Moric, Ing. Šmid
5. Príprava a zabezpečenie turnajov o
Memoriál Vladimíra Šenšela, Memoriál Jána
Lukáčika – Nadácia Kia Motors Slovakia
Z: Tileschová, Moric
6. Príprava finále žiakov a prípravky
Z: Tileschová, Moric
7. Informácia o pripravenosti medzioblastného
turnaja mladších žiakov
Z: Moric, Petrík
8. Správa HK TFZ o plat. disciplíne klubov
Z: Bučko
9. Návrhy rozhodcov a DZ na postup do SsFZ Z: Ing. Šmid
10. Zvolanie konferencie TFZ (v zmysle Stanov
TFZ, rozdelenie úloh, materiálno-technické
zabezpečenie)
Z: čl. VV TFZ
11. Príprava rozpisu TFZ pre ročník 2016/2017,
Predloženie návrhov za jednotlivé komisie Z: Mgr. Borcovan, Tileschová
12. Rôzne
13. Záver
K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v kancelárií sekretára TFZ.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ sl. Tileschová.
Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Medzi riadnymi
zasadnutiami VV TFZ došlo k hlasovaniam formou per-rollam vo veci schválenia
použitia dotácie vo výške 2 779,- € od Nadácie Kia Motors Slovakia na organizáciu
Memoriálu futbalových osobností Turca – II. ročník. Zo siedmych členov VV
oprávnených hlasovať, hlasovalo za 6 členov (nikto proti). Návrh uznesenia bol
prijatý. Oznámenie o výsledku hlasovania je uložené na sekretariáte TFZ.

K bodu 3.

K priebežnému hodnoteniu súťaží TFZ sa ako prvý v krátkosti vyjadril predseda
ŠTK p. Borcovan. Súťaže I. a II. triedy pokračujú bez väčších problémov. Taktiež
predseda KM p. Moric sa vyjadril k súťažiam mládeže ako k bezproblémovým.
Spomenul podania na komisiu a nespokojnosť s doručovaním zápisov prípraviek zo
strany klubov na TFZ. Predseda TMK p. Petrík informoval prítomných o nominácii
výberu Turca, ktorý sa stretnú 26.06.2016 s víťazom I. QUICK triedy na ihrisku
víťaza.

Uzn.č.28/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie o priebežnom hodnotení TFZ súťaží.
K bodu 4.

K tomuto bodu sa vyjadril predseda KM TFZ p. Moric. 19. ročník Memoriálu

Ľudovíta Hojného sa bude konať 25. júna 2016 tradične na ihrisku v Diviakoch.
Navrhol pozvať družstvá aj z iných okresov. Osloví klub OŠK Ludrová
a podpredseda VV p. Bágel FK Iskra Nováky. Predseda KR TFZ zabezpečí
obsadenie rozhodcov, sekretár pohár a diplomy. Podujatie finančne podporí
Žilinský samosprávny kraj a SsFZ.
Uzn.č.29/2016 VV TFZ ukladá sekretárovi zabezpečiť pohár a diplomy na 19. ročník
Memoriálu Ľudovíta Hojného.
Z: sekretár TFZ
T: do 25.06.2016
K bodu 5.

Na základe vypracovaného projektu podľa grantovej výzvy TFZ získalo dotáciu vo
výške 2 779,- € na organizáciu Memoriálu futbalových osobností Turca – II. ročník
od Nadácie Kia Motors Slovakia. V rámci tohto projektu TFZ v mesiaci jún 2016
zorganizuje dva turnaje – turnaj prípraviek a dorastencov. Predbežne termíny
turnajov boli stanovené na 19.06.2016 – prípravka v Turčianskych Tepliciach,
26.06.2016 – dorast v Dražkovciach. O použití týchto finančných prostriedkov
hlasoval VV TFZ formou per rollam. Kluby o možnosti prihlásiť svoje družstvá na
tieto turnaje boli informované prostredníctvom e-mailu zaslaného predsedom FK
a tiež Úradnou správou TFZ. V rámci tohto bodu boli prerokované aj odmeny pre
rozhodcov, ktorí budú rozhodovať tieto turnaje. Na Memoriál Vladimíra Šenšela
bol určený ako riaditeľ turnaj p. Ing. Jaroslav Bágel a na Memoriál Jána Lukáčika
p. Ing. Peter Šmid. Sekretár TFZ zabezpečí ceny pre všetky zúčastnené družstvá
v podobe lôpt a športovej lekárničky a taktiež poháre a medaily pre družstvá
umiestnené na prvých 3 miestach.

Uzn.č.30/2016 VV TFZ ukladá sekretárovi zabezpečiť poháre, medaile, diplomy, lopty
a športové lekárničky na Memoriál futbalových osobností Turca.
Z: sekretár TFZ
T: do 19.06.2016
K bodu 6.

KM TFZ vyzvala prostredníctvom Úradnej správy futbalové kluby na zasielanie
žiadostí na usporiadanie finálového stretnutia prípraviek v termíne do 31.05.2016.
Do zasadnutia VV TFZ prejavili záujem o usporiadanie tohto stretnutia len TJ
Družstevník Dražkovce. Finále žiakov sa v súťažnom ročníku 2015/2016 hrá dvojkolovo systémom doma – von. Kde prvé finálové stretnutie sa uskutoční u víťaza
sk. „A“ a druhé stretnutie u víťaza sk. „B“.

Uzn.č.31/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie k príprave finálových stretnutí
prípraviek a žiakov.
K bodu 7.

Z dôvodu neúčasti predsedu TMK p. Petríka na predchádzajúcom zasadnutí VV bol
tento bod prerokovaný aj na tomto zasadnutí. Medzioblastný turnaj mladších
žiakov sa tento rok koná 24.05.2016 v Liptovskom Hrádku. Doprava je
zabezpečená a občerstvenie je dohodnuté v mieste konania turnaja.

Uzn.č.32/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti medzioblastného turnaja
mladších žiakov.
K bodu 8.

Predseda HK TFZ p. Bučko sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. K
správe o platobnej disciplíne klubov za obdobie január – apríl 2016 sa vyjadrila sl.
Tileschová. V správe sú rozpísané poplatky z jednotlivých komisií za každý
mesiac. Správa ďalej uvádza úhrady klubov v lehote splatnosti, v lehote 5 dní po
splatnosti – v zmysle RS TFZ a po lehote splatnosti. V tomto období bola platobná
disciplína MZF na požadovanej úrovni s výnimkou TJ Družstevník Háj, ktorý
v lehote do 18.04.2016 nezaplatil MZF za mesiac marec a HK odstúpila prípad na
doriešenie DK TFZ. DK stanovila nový termín úhrady. FK uhradil MZF
v náhradnom termíne. Správu Hospodárskej komisie TFZ obdržali všetci prítomní

a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.
Uzn.č.33/2016 VV TFZ vzal na vedomie správu Hospodárskej komisie TFZ č. 10.
K bodu 9.

Predseda KR TFZ p. Ing. Šmid navrhol na postup rozhodcov a DZ do SsFZ
rozhodcu Tomáša Burgera. Členovia VV TFZ s týmto návrhom súhlasili.

Uzn.č.34/2016 VV TFZ schválil návrh predsedu KR TFZ na postup rozhodcu Tomáša
Burgera do súťaží riadených SsFZ.
K bodu 10.

Prítomní v zmysle stanov TFZ podali návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ.
Nakoľko sa po Konferencii TFZ koná aktív ŠTK a KM, musí sa konať konferencia
až po aktíve SsFZ. Z toho dôvodu členovia VV TFZ stanovili dátum 1. júla 2016
o 16.00 hod. Pred zasadnutím VV TFZ sekretár overil voľné priestory v penzióne
Čierna pani v Martine. Konferencia sa bude konať v Lobby bare Čierna pani.
Predbežný program konferencie prerokovaný na zasadnutí bude zverejnený na
webovom sídle TFZ.

Uzn.č.35/2016 VV TFZ schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ, ktorá sa
uskutoční 1. júla 2016 o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine.
Uzn.č.36/2016 VV TFZ ukladá sekretárovi TFZ zverejniť predbežný program konferencie
TFZ na webovom sídle TFZ.
Z: sekretár TFZ
T: 26. 05. 2016
K bodu 11.

Pred zasadnutím VV TFZ, sl. Tileschová zaslala členom návrh rozpisu súťaží TFZ
na súťažný ročník 2016/2017 so žiadosťou o zaslanie prípadných zmien. Prítomní si
prešli zmeny, ktoré sekretár TFZ zapracoval do návrhu. Taktiež po zverejnení zo
strany SFZ konečnej verzie novelizácie Registračného a prestupového poriadku,
budú zmeny zapracované do tohto návrhu. Bližšie sa rozpisom súťaží TFZ pre nový
súťažný ročník budú zaoberať členovia VV na najbližšom zasadnutí VV.

K bodu 12.

Rôzne:
sl. Tileschová – na základe informácií od prezidenta TFZ informovala
o Konferencii SFZ a jej programe, ktorá sa bude konať 3. júna 2016 v Bratislave.
Jedným bodom programu Konferencie SFZ je schválenie novely Stanov SFZ.
Stanovy SFZ musia byť novelizované z dôvodu nadobudnutia účinnosti Zákona
o športe. Následne do 30.09.2016 musia ObFZ zosúladiť svoje vlastné Stanovy
z týmto zákonom. Taktiež informovala o novele RaPP. Najzásadnejšou zmenou
v novom RaPP je zrušenie hosťovania pri amatéroch a taktiež obmedzenie
základnej registrácie hráča na registračné obdobia, ktoré sú uvedené v čl. 19 RaPP.
VV TFZ má za to, že obmedzenie registrácie hráčov vo veku 6 až 10 rokov v čase
po 15.3. nepovažuje za podporu a rozvoj mládeže vo futbale. Zápasy prípravky sú
za účelom výučby a získania vzťahu k futbalu, súťaže začínajú v polovici apríla to
je v čase keď prípravkár – hráč získava návyky a chuť k hraniu. Len matrika TFZ
vykonala po 16.03.2016 základné registrácie v kategórii prípravky v počte 18, kde
v období od 01.01.20116 do 15.03.2016 (zimné prestupové obdobie) iba 2. Z toho
dôvodu poveril VV TFZ prezidenta TFZ požiadať VV SFZ o zapracovanie tejto
pripomienky k návrhu novely RaPP.

Uzn.č.37/2016 VV poveruje prezidenta TFZ požiadať VV SFZ o zapracovanie pripomienky
vznesenej na zasadnutí k návrhu novely RaPP.
Z: prezident TFZ
T: ihneď
Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

