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. 07/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 18. 07. 2015
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnotenie činnosti DK TFZ
za ročník 2015/2016 (písomne)
4. Vyhodnotenie zasadnutia Konferencie TFZ
a aktívu ŠTK a KM
5. Príprava súťažného ročníka 2015/2016
6. Návrhy na schvaľovanie členov odb. komisií
pre súťažný ročník 2016/2017
7. Informácia o seminári R a DZ (ústne)
8. Plán práce VV TFZ na II. polrok 2016
9. Informácie o novelách futbalových noriem
10. R ô z n e
11. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: Baják
Z: Horák, Mgr. Borcovan, Ing. Šmid
Z: Mgr. Borcovan, Moric
Z: predsedovia odb. komisií
Z: Ing. Šmid
Z: Horák
Z: Horák, 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 p. Tileschová. Uznesenia
z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené.

K bodu 3.

K tomuto bodu sa vyjadril predseda DK TFZ p. Baják. Všetci prítomní obdržali písomný
materiál k vyhodnoteniu činnosti DK za súťažný ročník 2015/2016, ktorý obdržali všetci
prítomní a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. Za jarnú časť ročníka 2015/2016 DK
zasadala celkovo 14-krát. V závere jarnej časti ročníka z dôvodu choroby p. Lamoša,
došlo k zmene referenta I. triedy a podpredsedu DK, keď jeho kompetencie prevzal p.
Lanko Viliam. Referentom pre dorast a žiakov sa stal Hnilica Miloš. Previnenia
a priestupky DK riešila na základe zápisov o stretnutí, správ DZ, vlastných zistení
a v závažných prípadoch na základe výpovedí pozvaných previnilcov. Všetky
rozhodnutia DK boli zverejňované v ÚS TFZ. DK konštatuje dlhodobo pretrvávajúce
nedostatky rozhodcov pri popise vylúčených hráčov v stretnutí. Je potrebné, aby KR tieto
nedostatky rozhodcov riešila dôrazným spôsobom a tým by uľahčila prácu DK.

Uzn.č.45/2016 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti DK TFZ.
K bodu 4.

Prezident TFZ p. Horák pripomenul pár bodov z poslednej Konferencie, ako napríklad
schválené ukončenie členstva v OZ Štadión, uznesenie konferencie, ktorá uložila VV
TFZ na najbližšiu konferenciu TFZ pripraviť riešenie DZ a vyhotovovanie záznamu zo
stretnutí. Taktiež upozornil, že do zápisnice boli uvedené FK, ktoré sa nezúčastnili
konferencie a pri prerozdeľovaní prípadných dotácii sa bude na to prihliadať.

K bodu 5.

Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan. Všetko je
pripravené na začiatok nového súťažného ročníka 2016/2017. Pripomenul, že je potrebné

vykonať obhliadku hracích plôch jednotlivých FK. Predseda KM p. Moric informoval
prítomných o skutočnosti, ktorá nastala pri zmene RS TFZ. A to, že v prípade hráča,
ktorý je narodený v druhej polovici roku 2001 či je potrebný súhlas telovýchovného
lekára na štart vo vyššej vekovej kategórii (dorast). Nakoľko po dovŕšení 15. roku veku
na štart v kategórii dorast už tento súhlas hráč nepotrebuje. Po diskusii prítomných táto
podmienka ostáva aj naďalej platná a je v súlade so SP. Avšak z diskusie vyplynula
zmena, ktorá sa upravila v RS čl. VI – Štart hráčov a ktorá je v súlade so SP- Táto zmena
bola zapracovaná do zverejneného RS na webe a tiež v tlačenej verzii.
Uzn.č.46/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti nového súťažného ročníka
2016/2017.
Uzn.č.47/2016 VV TFZ schválil úpravu v RS čl. VI – Štart hráčov v súlade so SP.
K bodu 6.

VV TFZ schválil členov odborných komisií pre súťažný ročník 2016/2017:
ŠTK – Daniel Borcovan, Ján Rusnák, Jozef Feja, Ján Šarlina, František Malena
KM – Peter Moric, Peter Maruška, Milan Šachl, Peter Kmeť, Jaroslav Murček
DK – Pavol Baják, Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra Hajdová
(Blichárová),
KR – Peter Šmid, Tibor Vojtek, Milan Holotík, Miroslav Škvarek, Ľuboš Kapusta,
Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,
TMK – Stanislav Petrík, Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter Jesenský
HK – Jozef Bučko, Miroslav Bernát
OK – Igor Hus, Igor Putra, Miroslav Skalák, Boris Burger, Jozef Kutnik

Uzn.č.48/2016 VV TFZ schválil členov odborných komisií pre súťažný ročník 2016/2017
K bodu 7.

Seminár R a DZ pred súťažným ročník 2016/2017 sa bude konať 29.07.2016
v priestoroch zasadačky TFZ. Hlavným bodom seminára bude výklad zmien pravidiel
futbalu, ktoré sú platné od 01.07.2016. V tejto súvislosti navrhol prezident TFZ pozvať aj
funkcionárov FK na výklad týchto zmien prostredníctvom úradnej správy.

K bodu 8.

Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2016 predložil
prezident TFZ. V prípade potreby bude do programu zaradené konanie v zmysle Stanov
TFZ, zmena termínov je vyhradená.

Uzn.č.49/2016 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2016.
K bodu 9.

Prezident TFZ informoval o novelizovaných normách SFZ – SP a RaPP. TFZ zaslalo
v poslednom období dve pripomienky k týmto normám. Konkrétne SP – vo veci
určovania konečného poradia družstiev po skončení súťaže. K RaPP – vo veci základnej
registrácie, ktorá bola pôvodne obmedzená len na termíny registračných období.
Pripomienka zo strany TFZ spočívala v tom, aby pri hráčoch do 12 rokov toto
obmedzenie neplatilo. Obidve pripomienky boli zapracované do novelizovaných noriem.
Hlavným bodom diskusie pri tomto bode programu VV, bol Zákon o športe a z neho
vyplývajúce vyberanie členských príspevkov od svojich členov zo strany SFZ. Túto
podmienku musí SFZ spĺňať ak chce byť prijímateľom verejných financií. Dňa
03.06.2016 konferencia SFZ na základe návrhu predkladateľa (doručený delegátom emailom dňa 31.5.2016) schválila členské príspevky a ich rozdelenie v zmysle
pozmeňujúceho návrhu a po vyjadrení pána Sepéšiho a pani Štefaníkovej na rok 2017 v
lehote splatnosti do 30.9.2016 (lehotu predkladateľ do návrhu nezapracoval, Stanovy SFZ
ju pritom požadujú). Na základe podnetov od futbalových klubov a individuálnych členov
SFZ a skutočností, ktoré odzneli na konferencii SFZ konanej 03.06.2016 a zaslaných
nejasných usmernení prostredníctvom ISSF, VV TFZ ako riadny člen SFZ na svojom
podá na SFZ návrh na riešenie situácie, ktorá vznikla po konferencii SFZ.

Uzn.č.50/2016 VV TFZ prerokoval návrh na riešenie situácie po konferencii SFZ vo veci členských
príspevkov a poveril prezidenta TFZ zaslaním prezidentovi SFZ list, vo veci
vyberania tohto členského príspevku.
Z: Prezident TFZ
T: do 19.07.2016
K bodu 10.

Rôzne:
sl. Tileschová – informovala prítomných o vytvorení spoločného družstva mládeže U19
medzi ŠK Dynamo Diviaky a TJ Družstevník Dubové, ktoré od súťažného ročníka
2016/2017 budú štartovať v súťaží SsFZ. Avšak v zmysle pokynov KM SsFZ je potrebné
v prípade, že FK jedného z družstiev štartuje v súťaži ObFZ zaslať súhlas resp. nesúhlas
k vytvoreniu takto vytvoreného spoločného družstva mládeže.

Uzn.č.51/2016 VV súhlasí s vytvorením spoločného družstva mládeže medzi ŠK Dynamo Diviaky
a TJ Družstevník Dubové, ktoré bude štartovať v súťažnom ročníku 2016/2017
v súťaži IV. ligy dorastu U19 skupiny B riadenej SsFZ.
K bodu 11.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

