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. 06/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 23. 06. 2016
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú
časť ročníka 2015/2016 (písomne)
4. Vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník
2015/2016 (písomne)
5. Vyhodnotenie ročníka 2015/2016 (písomne)
6. Príprava a zabezpečenie konferencie TFZ
7. Informácia o činnosti RK, OK
8. Predloženie a schválenie rozpisu futbalových
súťaží TFZ
9. Rôzne
10. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: Ing. Šmid
Z: Baják
Z: Mgr. Borcovan, Moric
Z: Horák, Tileschová, Arvay
Z: Fabian, Mgr. Hus
Z: Mgr. Borcovan, Tileschová
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.37/2016 bolo splnené ešte v deň
zasadnutia VV 23.05.2016 a to zaslaním pripomienky k návrhu novely RaPP.
Pripomienka bola zapracovaná do Registračného a prestupového poriadku.

K bodu 3.

K tomuto bodu sa vyjadril predseda KR TFZ p. Ing. Šmid. Všetci prítomní obdržali
písomný materiál s vyhodnotením rozhodcov a delegátov TFZ za jarnú časť súťažného
ročníka 2015/2016. V správe sa spomína činnosť KR, absencie R na zápasoch (6
neospravedlnených absencií v priebehu jarnej časti), najčastejšie chyby R v zápisoch
o stretnutí, hodnotenie rozhodcov za jarnú časť, oddielová príslušnosť, zoznam stretnutí
na ktoré neboli delegovaní R a AR (celkom 11 stretnutí). V zmysle RS TFZ čl. X. bod 5
predpísaný počet aktívnych R v jarnej časti nesplnili tieto kluby :
- V. liga – T. Štiavnička,
- I. trieda – Príbovce, Dubové, Blatnica, Lipovec, Trebostovo
- II. trieda – Slov. Pravno, Belá B
V zmysle RS TFZ čl. X. bod 5 uhradia poplatok za chýbajúcich R vo výške 70,- € Lipovec, Blatnica, Dubové, Slov. Pravno, Belá B, 140,- €- Príbovce, Trebostovo.
Kluby, ktoré majú nad stanovený počet R dostanú 70,- € - Mošovce, M. Čepčín, Sklabiňa,
Správu s vyhodnotením R a DZ za jarnú časť ročník 2015/2016 obdržali všetci prítomní
a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. Predseda KR TFZ pripomenul vrátenie 17 €
rozhodcom – Bodoň, T. Škvarek z poplatku, ktorý uhradili na školenie v Gaderi, pretože
sú stále aktívnymi rozhodcami. Z dôvodu dlhodobej PN delegáta zväzu p. Lamoša
a avizovanom ukončení činnosti p. Holotíka budú od nového súťažného ročníka aktívny
len 3 delegáti. DZ SsFZ budú využívaný podľa potreby.

Uzn.č.38/2016 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú časť
ročníka 2015/2016.

K bodu 4.

Predseda DK TFZ p. Baják sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Bod bude
prerokovaný na ďalšom zasadnutí VV TFZ.

K bodu 5.

Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan. Všetkým
prítomným bol predložený materiál s vyhodnotením I. a II. QUICK triedy. Materiály
obsahujú konečné tabuľky, stretnutia ktoré boli kontumované, schválené zmeny hracích
dní a časov MFS, informácie o počte divákov, o najväčšom počte gólov, počte PK a pod.
Materiál je uložený na sekretariáte TFZ a bude predložený všetkým prítomným na
Konferencii TFZ. K vyhodnoteniu ročníka 2015/2016 sa vyjadril aj predseda KM p.
Moric. Predniesol správu, ktorá obsahuje vyhodnotenie každej súťaže mládeže – dorast,
žiaci, prípravka. Pri každej kategórií je spomenutý počet MFS, počet divákov, počet
strelených gólov, najlepší strelci, počet udelených kariet, kontumácie, konečná tabuľka.
Materiál je uložený na sekretariáte TFZ a bude predložený všetkým prítomným na
Konferencii TFZ. Na základe konečných tabuliek v konkrétnych súťažiach postúpila
Blatnica do V. ligy sk. „B“ v súťaži SsFZ, Horná Štubňa a Turčianske Teplice do I.
QUICK triedy, Diviaky do IV. ligy U19 sk. „B“ v súťaži SsFZ a Vrútky do III. ligy U15
v súťaží SsFZ. Z vyšších do nižších súťaží zostúpili Košťany do II. QUICK triedy, U19
Valča kvôli vylúčeniu z III. ligy U19 SsFZ do súťaže dorastencov TFZ. Pri tomto bode
prezident TFZ p. Horák informoval prítomných o e-mailovej komunikácii s oddelením
riadenia súťaží SFZ vo veci uzavretia konečných tabuliek po skončení súťaže, pretože
boli zistené nezrovnalosti medzi ISSF a SP. So žiadosťou o záväzne stanovisko resp.
usmernenie podľa ktorého článku SP má riadiaci orgán TFZ uzavrieť konečné tabuľky aj
s krátkym odôvodnením sme sa obrátili na oddelenie riadenia súťaží SFZ. Pán Ferenc
nám v našej e-mailovej komunikácií potvrdil správnosť postupu, avšak záväzné
stanovisko k výkladu SP nám poskytnúť nemohol, nakoľko nie je osoba oprávnená
vykladať normy. Z toho dôvodu VV TFZ schválil návrh na podanie výkladu súťažného
poriadku na SFZ.

Uzn.č.39/2016 VV TFZ schválil návrh na podanie výkladu súťažného poriadku na SFZ.
Uzn.č.40/2016 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie súťažného ročníka 2015/2016.
K bodu 6.

Konferencia je po organizačnej stránke zabezpečená a uskutoční sa 01. júla 2016 o 16.00
hod. v Čiernej pani v Martine. Pozvánky spolu s predbežným programom boli zaslané
poštou na jednotlivé kluby 30.05.2016. Návrh Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník
2016/2017, bude zaslaný e-mailom na kluby po zasadnutí VV (24.06.2016). Ostatné
materiály budú predložené delegátom pred začiatkom Konferencie. Prezident TFZ
navrhol doplniť do programu konferencie bod prerokovanie členstva TFZ z OZ Štadión
aby aj kluby vyjadrili svoj názor o zotrvaní v tomto OZ, nakoľko po poslednom valnom
zhromaždení spomínaného OZ dňa 07.06.2016, ktorého je TFZ členom, bude futbalové
ihrisko vylúčené z výstavby štadióna. V súlade so Stanovami TFZ je 31 delegátov
s právom hlasovať. Do mandátovej komisie boli navrhnutí za predsedníčku Elena
Štanclová, členovia Martina Tileschová a Ing. Eduard Záborský. Do návrhovej komisie
boli navrhnutí za predsedu Peter Jesenský, členovia Daniel Borcovan, Bc. Ing. Lubomír
Nagy. Pracovné predsedníctvo – Šmid, Horák, Bágel, Petrík, Moric, Fabian, Tileschová.
Vedením konferencie bol poverený p. Ing. Peter Šmid.

Uzn.č.41/2016 VV TFZ schválil návrh na doplnenie programu konferencie, zloženie mandátovej a
návrhovej komisie, pracovné predsedníctvo na Konferencii TFZ 01. júla 2016
v Martine.
K bodu 7.

Predseda RK TFZ p. Fabian sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Správa
o činnosti RK bude predložená na Konferencii TFZ. Predseda OK TFZ p. Mgr. Hus
pripomenul, že odvolacia komisia zasadala v tomto súťažnom ročníku jedenkrát a to vo
veci odvolania TJ Družstevník Ďanová voči rozhodnutiu ŠTK a DK TFZ zo stretnutia TJ
Družstevník Dražkovce – TJ Družstevník Ďanová, ktorý sa mal odohrať dňa 04.10.2016.
Odvolanie voči rozhodnutiu ŠTK sa zamietlo (správnosť postupu ŠTK potvrdila aj OK

SFZ). Vo veci odvolania voči rozhodnutiu DK TFZ, OK TFZ svojím rozhodnutím
rozhodla zrušiť rozhodnutie DK a disciplinárne opatrenie uvedené v ÚS č. 18/2015-2016
pod DP – 94 a vrátila DK vec na nové konanie a rozhodnutie so svojim stanoviskom.
Uzn.č.42/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie o činnosti OK TFZ.
K bodu 8.

Všetkým členom VV bol návrh Rozpisu súťaží TFZ 2016/2017 zaslaný e-mailom pred
zasadnutím VV. Postupne sa prešli návrhy na zmeny, ktoré predložili prítomní a boli
zapracované do návrhu. Po týchto úpravách a diskusiách bol odoslaný návrh predsedom
resp. zástupcom klubov na ich e-mailové adresy a bude potvrdený Konferenciou TFZ na
zasadnutí 01. júla 2016 v Martine.

Uzn.č.43/2016 VV TFZ prerokoval návrh Rozpisu súťaží TFZ 2016/2017.
K bodu 9.

Rôzne:
sl. Tileschová – informovala o žiadosti o poskytnutí príspevku na turnaj od TJ
Družstevník Belá – Dulice na organizáciu turnaja žiakov, ktorý sa bude konať 21.08.2016
na ihrisku v Belej vo výške 150 €. VV TFZ schválil príspevok vo výške 100 €.
p. Horák – informoval o Konferencii SFZ konanej dňa 03.06.2016 v Bratislave.
- informoval, že naďalej ostáva firma Romantics.sk sponzorom dorasteneckej súťaže tak
ako posledný súťažný ročník (200,- € určené pre víťaza ročníka 2016/2017)

Uzn.č.44/2016 VV TFZ schválil finančný príspevok 100 € na organizáciu turnaja mládeže pre TJ
Družstevník Belá – Dulice.
K bodu 10.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

