
 

T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, číslo tel. fax: 043/4237313, e-mail: tfz@tfz.sk 

 
Z Á P I S  č. 08/2016  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 22. 08. 2016 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

     Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r am: 

                        

1. Otvorenie     Z: Horák 

2. Kontrola uznesení    Z: Tileschová 

3. Priebežné hodnotenie súťaží TFZ  Z: predsedovia komisií 

4. Správa o hospodárení TFZ za I. polrok 

2016 (písomne), informácia o záväzkoch 

a pohľadávkach TFZ k 31.07.2016  Z: Arvay 

5. Evidencia pokút a správy transparentného 

účtu, Správa HK TFZ za 5.-6. mesiac  Z: Bučko 

6. Vyhodnotenie seminárov R a DZ (písomne) Z: Ing. Šmid 

7. Rôzne 

8. Záver      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. Uzn. č. 50/2016 bolo 

splnené dňa 19.07.2016 zaslaním listu prezidentovi SFZ vo veci členských 

príspevkov SFZ a vyberania týchto príspevkov. Viac k problematike členských  

príspevkov v bode rôzne. 

 

K bodu 3.  Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák a odovzdal slovo predsedom riadiacich 

orgánov ŠTK a KM. Predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan zhodnotil prvé 3. kolá 

z nového súťažného ročníka 2016/2017. V prvom kole I. QUICK triede sa 

vyskytol problém s uzatváraním elektronických zápisov a to z dôvodu 

nevygenerovania členských príspevkov SFZ niektorých FK. Pripomenul 

skutočnosti (správanie sa zúčastnených osôb) z MFS Lipovec – Trebostovo 

a Sklabiňa – Mošovce. Riešenia obidvoch MFS budú prerokované na 

zasadnutiach odborných komisií. Predseda KM p. Moric sa vyjadril k podaniam 

a záležitostiam, ktoré boli prerokované na zasadnutiach KM:  Turany – Príbovce 

– kontumácia, Valča – neskorá žiadosť o zmenu termínu MFS, Žabokreky – 

domáce MFS dorastu o 10.00 hod., schválená dohoda o striedavanom štarte hráča 

Martina Lichnera (Fomat Martin – Slovenské Pravno), dohody a spoločných 

družstvách. Predseda DK p. Baják vyjadril nespokojnosť so zlými popismi 

priestupkov v zápisoch a upozornil na vážne pochybenie - neuvedenie vylúčeného 

hráča v zápise v MFS Turčianske Kľačany – Košťany (II. QUICK trieda).  

 

Uzn.č.52/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie o priebežnom hodnotení súťaží TFZ.  

 

 

 

 



K bodu 4. Správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2016, ktorú pripravil ekonóm TFZ 

obdržali všetci členovia VV. Na základe tejto správy zhodnotil hospodársky 

výsledok ako kladný. P. Arvay sa vyjadril k jednotlivým položkám. TFZ nemá 

k 31.07.2016 záväzky voči iným organizáciám. Správa obsahuje aj informácie 

o stave účtu „Rozhodcovia“, kde prezident TFZ p. Horák pripomenul rozhodnutie 

Konferencie TFZ, a to vyplatenie preplatkov FK na tomto účte ku koncu 

kalendárneho roka. Správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2016 obdržali všetci 

prítomní a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. 

 

Uzn.č.53/2016 VV TFZ vzal na vedomie správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2016 

a informácie o záväzkoch a pohľadávkach.  

 

K bodu 5.  K správe o platobnej disciplíne klubov za obdobie máj - jún 2016 sa vyjadril 

predseda HK p. Bučko. 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 Dynamo 

Príbovce, ktorý v lehote do 19.07.2016 nezaplatili MZF za mesiac jún 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.54/2016 VV TFZ vzal na vedomie správu Hospodárskej komisie TFZ č. 11. 
 

K bodu 6. Seminár R a DZ pred súťažným ročník 2016/2017 sa konal 29.07.2016  

v priestoroch zasadačky TFZ. Z dôvodu, že predseda KR TFZ p. Šmid bol 

odcestovaný vyhodnotenie seminára R a DZ v písomnej podobe podá neskôr. 

Ústne informoval, že seminára sa zúčastnilo 19 rozhodcov a 2 DZ.   

 

Uzn.č.55/2016 VV TFZ ukladá predsedovi KR predložiť vyhodnotenie seminára R a DZ na 

najbližšie zasadnutie VV TZF. 

         Z: Ing. Šmid 

         T: 19.09.2016 

 

K bodu 7. Rôzne: 

 

                       VV TFZ - prerokoval náklady súvisiace s obsadzovaním rozhodcov na MFS. 

  p. Horák – informoval o budove v ktorej sídli TFZ. Revízia elektrických 

zariadení a bleskozvodov sú po vykonaní náprav bez závad. Ostatné revízie sú 

v riešení. Prítomní navrhli vymaľovanie kancelárií TFZ. P. Horák sa bude 

informovať o možnostiach na SFZ.  

 - ako člen KŠI SFZ, informoval prítomných o schvaľovaní HP v Žabokrekoch ako 

ihriska pre domáce zápas MŠK Fomat Martin, kde bude vydaný passport ihriska 

a certifikát štadióna pre 2. Ligu        

- sa vrátil k problematike členských príspevkov SFZ – dňa 19.07.2016 bol 

prezidentovi SFZ zaslaný list od TFZ vo veci členských príspevkov SFZ spolu 

s návrhom na riešenie situácie, ktorá vznikla po konferencii SFZ konanej dňa 

03.06.2016. Následne od prezidenta SFZ bol dňa 20.07.2016 rozposlaný list – 

objasnenie k členským príspevkom kde bolo okrem iného uvedené, že VV SFZ sa 

na septembrovom zasadnutí bude zaoberať návrhom spôsobu a termínu 

prerozdelenia takto naakumulovaných finančných prostriedkov vo fonde  podpory 

mládežníckeho futbalu jednotlivým klubom amatérskeho futbalu a tento návrh 

predloží výkonný výbor SFZ konferencii SFZ na schválenie na jej 

nadchádzajúcom zasadnutí. 
 

p. Ing. Bágel – na informácie od p. Horáka nadviazal na túto problematiku 

a pripomenul skutočnosť ako môže FK, ako samostatné OZ, vyberať pre SFZ 



členské príspevky prostredníctvom MZF, na základe čoho?! A taktiež upozornil 

na definíciu individuálneho členstva SFZ.  

 

K bodu 8.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ                                           


