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. 09/2016
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 19. 09. 2016
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
Z: Horák
2. Kontrola uznesení
Z: Tileschová
2a. Vyhodnotenie seminára R a DZ (písomne) Z: Šmid
3. Priebežné hodnotenie súťaží TFZ
Z: predsedovia odb. komisií
4. Príprava a zvolanie organizačného výboru
TFZ pre zabezpečenie 22. ročníka plesu
s vyhlásením 11-tky roka 2016
Z: Horák, Tileschová
5. Vyúčtovanie projektu Memoriál futbalových
osobností Turca – II. ročník
Z: Tileschová, Horák, Arvay
5a. Návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa
2 % z daní
Z: Horák
6. Prerokovanie návrhu na zmenu Stanov
Z: čl. VV TFZ, preds. odb. komisií
(zámer, ciele)
7. Riešenie DZ a vyhotovovanie záznamu z
MFS - závery konferencie TFZ (01.07.2016) Z: čl. VV TFZ
8. Rôzne
9. Záver
Z: Horák
K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v kancelárií sekretára TFZ, ktorý
otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák, ktorý zároveň navrhol doplniť dva body do
programu VV – písomné vyhodnotenie seminára R a DZ konaného dňa 29.07.2016 (2a)
a návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa na 2 % z daní (5a) s čím prítomní súhlasili.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Tileschová. Uznesenia
z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Uzn.č.55/2016 bolo splnené a vyhodnotenie
seminára bude prerokované v bode 2a.

K bodu 2a.

Z dôvodu, že predseda bol pred augustovým zasadnutím VV TFZ odcestovaný
vyhodnotenie seminára R a DZ, ktorý sa konal 29.07.2016 podal písomne na toto
zasadnutie. Všetci prítomní obdržali správu s vyhodnotením. Súčasťou seminára bolo
vyhodnotenie jarnej časti súťaží TFZ 2015/2016 (hodnotenie R a DZ, chyby pri
vypisovaní Zápisov zo stretnutí, absencie R, vypisovanie Zápisov v systéme ISSF,....),
zmeny v RS TFZ pre ročník 2016/2017, pokyny pre jesennú časť súťaží TFZ, informácia
k fyzickým previerkam. Hlavným bodom semináru bol výklad zmien a doplnkov k PF,
ktoré prišli do platnosti k 1. júlu 2016. Seminára sa mohli zúčastniť aj zástupcovia klubov
alebo ním navrhnuté osoby, o čom boli FK informované prostredníctvom Úradnej správy.
Seminára sa zúčastnila 9 rozhodcov I. QUICK triedy (ospravedlnení Dubovec, Dvorský,
Kulich, Saksa, Vány a Wehle), 10 rozhodcov II. QUICK triedy (ospravedlnení Bodoň
a Parenička, neospravedlnený Magoč), 2 delegáti zväzu a 1 záujemca o rozhodovanie
(Čavolský) a ako hosť predseda DK p. Baják.

Uzn.č.56/2016 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie seminára R a DZ .

K bodu 3.

Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Borcovan. Súťaže I. a II. QUICK
triedy prebiehajú bez problémov. Pripomenul skutočnosti (správanie sa zúčastnených
osôb) z MFS Sklabiňa – Mošovce na čo reagoval predseda DK p. Baják. K tejto
záležitosti prebehla krátka diskusia. Predseda KM p. Moric sa vyjadril k súťažiam
mládeže. Taktiež všetko prebieha v poriadku. Informoval prítomných o sťažnosti na
rozhodcu Bodoňa z MFS žiakov Kláštor – Turany. Riešenie sťažnosti bude predmetom
zasadnutia komisie rozhodcov. Následne informoval o problematike mládežníckych
družstiev a to časté kontumácie, z dôvodu nenastúpenia na stretnutie resp. predčasné
ukončenie pre pokles hráčov pod 7, za tak krátky čas trvania súťažného ročníka. Ďalej
predseda KR p. Ing. Šmid vyjadril nespokojnosť s prekladaním MFS na nedeľu
družstvami, ktoré majú hrať v sobotu z dôvodu, že nemajú aktívnych rozhodcov.
Predseda DK p. Baják pripomenul odstúpenie rozhodcu Honesa z MFS dorastu Príbovce Bystrička na KR SsFZ resp. DK SsFZ, ktorá rozhodla o zastavení činnosti na 1 mesiac
nepodmienečne (od 14.9. do 13.10.2016). Z toho dôvodu nemôže rozhodovať ani
v súťažiach TFZ.

Uzn.č.57/2016 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie súťaží TFZ.
K bodu 4.

22. ročník plesu TFZ s vyhlásením 11-tky roka sa uskutoční 20.01.2017 v penzióne
Čierna pani v Martine. Sála už je zarezervovaná. Organizačný výbor pre zabezpečenie
plesu bol zvolaný a tvorí ho prezident TFZ, členovia Výkonného výboru a odborných
komisií, ekonóm a sekretár TFZ.

Uzn.č.58/2016 VV TFZ schválil zloženie organizačného výboru pre zabezpečenie 22. ročníka plesu
TFZ.
K bodu 5.

Sekretár TFZ sl. Tileschová v krátkosti zhrnula vyúčtovanie projektu Memoriál
futbalových osobností Turca – II. ročník. Dotácia, ktorú TFZ získal z Nadácie Kia Motors
Slovakia na organizáciu tohto projektu bola vo výške 2779 €. Reálne celkové náklady na
tento projekt predstavovali 2992,74 €. Tzn. že z vlastných zdrojov TFZ na tento projekt
použil 213,74 € čo tvorí spoluúčasť 7,14 %.

Uzn.č.59/2016 VV TFZ vzal na vedomie vyúčtovanie projektu Memoriál futbalových osobností
Turca – II. ročník.
K bodu 5a.

Prezident TFZ p. Horák navrhol registrovať TFZ do registra prijímateľov na 2 % z daní
z dôvodu, že počas predchádzajúcich rokov bol prínosom, s čím všetci prítomní súhlasili.
Po skompletizovaní všetkých dokumentov potrebných na registráciu p. Horák vykoná
registráciu u notára.

Uzn.č.60/2016 VV TFZ schválil návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa na 2% z daní a ukladá
prezidentovi TFZ registráciu vykonať.
Z: Prezident TFZ
T: 17.10.2016
K bodu 6.

Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák. Dôvodom na zmenu Stanov TFZ je aj Zákon
o športe a tiež z neho vyplývajúce povinnosti na to, aby TFZ mohol byť prijímateľom
verejných financií. Na to aby TFZ, ako občianske združenie, mohol byť prijímateľom
takýchto financií musí mať Stanovy v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe a tiež vyberať
napríklad od svojich členov ročný členský príspevok na svoju činnosť. Na najbližšie
zasadnutie VV bude návrh Stanov predložený členom ako ucelený materiál.

Uzn.č.61/2016 VV TFZ schválil návrh na zmenu Stanov a ukladá spracovať návrh na najbližšie
zasadnutie VV.
Z: Horák, Tileschová, Ing. Bágel
T: do 17.10.2016

K bodu 7.

Členovia VV sa zaoberali závermi Konferencie TFZ konanej 01.07.2016 a to riešením
problematiky DZ a vyhotovovanie záznamu z MFS. Predseda KR p. Ing Šmid sa vyjadril,
že pre začínajúcich rozhodcov je DZ potrebný. Avšak je za to, aby boli videá povinné
a zároveň upozornil, že prvé kolá bude KR žiadať záznam a v prípade ak nebude
vyhotovený, navrhuje stanoviť poplatok, ktorým sa FK ktoré nepredložia záznam
potrestajú. Prezident TFZ sa vyjadril, že DZ zrušiť v strede súťažného ročníka by nebolo
vhodné a navrhuje od jarnej časti súťažného ročníka povinné videozáznamy s prispením
TFZ na technické vybavenie. Návrh bude predložený delegátom na najbližšej konferencií
TFZ.

K bodu 8.

Rôzne:
p. Horák – požiadal prítomných o spoluprácu pri výbere vhodného priestoru na
uskutočnenie Konferencie do ďalšieho zasadnutia VV TFZ.
- informoval o trénerských školeniach, ktoré bude organizovať TMK SsFZ v ročníku
2016/2017.
- informoval o registri informačného systému športu pre registrovanie fyzických
a právnických osôb v športe, ktorý je v tvorbe a riadi ho štát prostredníctvom ministerstva
školstva. Podľa vyjadrenia kompetentných je potrebné sledovať priamo stránku MŠVVaŠ
resp. Slovensky športový portál.

K bodu 9.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

