Turčiansky futbalový zväz
A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, Číslo tel. fax: 043/4237313, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk
ZÁPIS
zo zasadnutia riadnej Konferencie TFZ dňa 11.07.2017
Prítomní: delegáti 27 riadnych členov TFZ s právom hlasovať
Neprítomní: delegáti FO, FK: Krpeľany, Príbovce, Turčianska Štiavnička, Vrútky
Ďalej neprítomný: FC Juventus Žilina
Ďalej prítomní bez práva hlasovať: členovia VV TFZ a predsedovia komisií: Roman Horák,
Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. Daniel Borcovan, Peter Moric, Ing. Peter Šmid, Stanislav Petrík,
predseda DK TFZ Pavol Baják, predseda RK TFZ Pavol Fabián, ekonóm TFZ Imrich Arvay a
sekretár TFZ Martina Tileschová
Ospravedlnení: Jozef Bučko, Mgr. Igor Hus
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ
Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie
Schválenie pracovného predsedníctva konferencie
Schválenie programu konferencie, rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo
doplnenie programu konferencie
Správa mandátovej komisie
Vystúpenie prezidenta TFZ
Kontrola uznesení z Konferencie TFZ konanej 16.11.2016
Správa o činnosti VV TFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
Správa o hospodárení TFZ v roku 2016
Správa revíznej komisie
Voľba volebnej komisie a schvaľovanie volebného poriadku
Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017
Informácia a potvrdenie rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2017/2018
Diskusia
Informácia o prijatých uzneseniach
Záver

K bodu 1.
Prezident TFZ p. Horák otvoril riadnu Konferenciu TFZ krátkym príhovorom v ktorom
vyhlásil, že Konferencia bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ. Privítal všetkých
prítomných delegátov FO, FK, členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Po privítaní
odovzdal slovo predsedajúcemu riadnej Konferencie Ing. Petrovi Šmidovi. Konferencia
vyhlásenie, že bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 2.
Konferencia schválila pracovné komisie:
Mandátová v zložení: Peter Jesenský – predseda, Miloš Boucik a Martina Tileschová –
členovia.
Návrhová v zložení: Elena Štanclová – predsedníčka, Miroslav Plžik a Mgr. Daniel Borcovan
– členovia.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 3.
Konferencia schválila pracovné predsedníctvo Konferencie v zložení: Roman Horák, Ing.

Peter Šmid, Ing. Jaroslav Bágel, Stanislav Petrík, Peter Moric, Pavol Fabian,
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4.
Predsedajúci Konferencie vyzval prítomných delegátov, či má niekto návrh na zmenu alebo
doplnenie programu Konferencie, ktorý dostali všetci delegáti spolu s pozvánkou. Na čo
reagovala p. Šimková (Tatran Turany) s návrhom zaradiť do programu Konferencie bod –
Zaradenie Tatran Turany do súťaže I. QUICK triedy dospelých namiesto zanikajúceho klubu
MŠK Turany. V krátkosti vysvetlila dôvody, načo predsedajúci Konferencie dal hlasovať
o zaradení tohto bodu do programu. Hlasovanie: Za – 14, proti – 4, zdržal sa – 9.
Konferencia neschválila návrh Tatran Turany o zaradenie bodu do programu Konferencie. Po
hlasovaní sa naskytla otázka, aké kvórum je potrebné na prijatie uznesenia. Pracovné
predsedníctvo informovalo, aby sa predišlo nedorozumeniam, že program Konferencie môže
byť pozmenený alebo doplnený vtedy, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina delegátov s
právom hlasovať. Počet delegátov je 32 (32 riadnych členov TFZ), a to znamená, že
na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina (polovica + jeden člen) čo je 17
delegátov so súhlasným stanoviskom. Na to reagovali niektorí delegáti, že sa táto informácia
mala povedať skôr. Predsedajúci informoval, že kvórum je roky stanovené a nemenené. Po
opakovanom vysvetlení a upresnení počtu potrebných na prijatie uznesenia dal predsedajúci
Konferencie znova hlasovať o návrhu Tatran Turany o zaradenie bodu do programu
Konferencie. Hlasovanie: Za – 13, proti – 4, zdržal sa – 10. Konferencia neschválila návrh
Tatran Turany o zaradenie bodu programu Konferencie. Predsedajúci Konferencie dal
následne hlasovať za pôvodný program Konferencie, ktorý obdržali všetci delegáti.
Hlasovanie: Za – 21 , proti – 0, zdržal sa – 6.
K bodu 5.
Správu mandátovej komisie predložil písomne jej predseda p. Peter Jesenský – je prílohou
zápisu. Správa konštatovala, že z 32 riadnych členov TFZ je prítomných 27 čo predstavuje
84,37 % delegátov. Ďalej sa na rokovaní Konferencie TFZ bez práva hlasovať zúčastnilo 8
členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Pozvaný boli aj 2 zástupcovia FK bez práva
hlasovať, z nich bol prítomný 1. Ďalej boli prítomní ekonóm TFZ, sekretár TFZ a kandidát na
člena Volebnej komisie p. Marek Tupý. Mandátová komisia týmto vyhlásila, že Konferencia
je uznášania schopná. Konferencia správu Mandátovej komisie zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.
Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s krátkym hodnotiacim príhovorom od ostatnej
Konferencie TFZ, ktorá sa konala 16.11.2016. V príhovore poďakoval členom komisií a VV
za činnosť v uplynulom ročníku, zablahoželal postupujúcim družstvám, informoval
o spolupráci pri pilotnom ročníku mladších žiakov U13, o sponzoroch TFZ, pri ktorých
spomenul aj zľavové poukážky od firmy SPORTIKA, ktorú obdrží každí FK majúci aspoň
jedno mládežnícke družstvo. Informoval o finančných prostriedkoch, ktoré sa podarilo pre
TFZ získať z 2 % z daní, z ktorých TFZ podporuje mládežnícke turnaje v zmysle Smernice
o financovaní turnajov. Taktiež sa v príhovore vrátil k členských poplatkom SFZ, kde
informoval o vyplatení príspevkov naspäť futbalovým klubom a o tom kedy a akým
spôsobom bude SFZ poskytovať pre FK príspevok z uznaného športu v zmysle Zákona
o športe. Pri „štátnych“ financiách informoval o príspevkoch na infraštruktúru futbalových
štadiónov, konkrétne o materiály v pripomienkovom konaní Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR vo veci Výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej
infraštruktúry. Konferencia zobrala vystúpenie prezidenta TFZ na vedomie.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7.
K tomuto bodu sa vyjadril sekretár TFZ sl. Tileschová. Konferencia TFZ na svojom zasadnutí
16.11.2016 neuložila VV TFZ ani iným orgánom TFZ žiadnu požiadavku. Preto sekretár TFZ

v krátkosti len pripomenul, že Konferencia na poslednom zasadnutí schválila návrh na zmenu
a doplnenie Stanov, ktoré sú zverejnené v plnom znení na webe TFZ, výšku, splatnosť
a spôsob použitia členského príspevku TFZ, návrh rozpočtu TFZ na rok 2017 a neschválila
návrh na zrušenie klubovej príslušnosti rozhodcov. Konferencia správu o kontrole plnenia
uznesení z poslednej Konferencie zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8.
Správu o činnosti VV TFZ od ostatnej Konferencie konanej 16.11.2016 delegáti obdržali pri
prezentácii v písomnej podobe - je prílohou zápisu. Ústne ju doplnil sekretár TFZ sl. Martina
Tileschová o účasť jednotlivých členov na zasadnutiach VV TFZ. Tiež sa vyjadrila
k niektorým bodom, ktorými sa VV TFZ na svojich zasadnutiach zaoberal. Konferencia
zobrala správu o činnosti VV TFZ na vedomie.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.
Správu o hospodárení TFZ v roku 2016 delegáti obdržali pri prezentácii v písomnej podobe –
je prílohou zápisu. Ústne ju doplnil a vysvetlil jednotlivé položky ekonóm TFZ p. Imrich
Arvay. Správa hovorí o hospodárskom výsledku za rok 2016, ktorý bol kladný a to v sume
2 370,59 Eur. TFZ k 31.12.2016 nemal záväzky voči iným organizáciám. Po krátkom
informovaní k materiálu vystúpila p. Vaváková (Sklabiňa) s otázkou čo predstavuje vo
výdavkovej časti položka Rozhodcovia. Či TFZ platí niečo navyše rozhodcom, nad rámec
toho čo platia FK. Na to ekonóm odpovedal, že v tejto položke je zarátané napríklad školenie
R a DZ v Gaderi, ktoré býva dvojdňové. Avšak upozornil na to, že R a DZ si z časti tento
seminár platia sami ako aj SsFZ prispieva na školenie nových R. A tieto príjmy sú vyobrazené
zas v príjmovej časti. Ďalej sa informovala p. Štanclová (Malý Čepčín) na položku
kancelárske potreby a materiál vo výdavkovej časti, ktorá sa jej zdá vysoká. Ekonóm
vysvetlil, že v tejto položke sú pod materiálom aj napr. ceny na turnaje (poháre, medaily)
a pod. Taktiež sa opakovane informovala na položku stravné, kde tvorí časť aj stravné za ples,
ktorý TFZ organizuje. Vystúpila s otázkou o zmysle organizovania tohto plesu, keďže podľa
jej názoru vyplývajúceho z materiálu je to stratová záležitosť. Ekonóm TFZ a prezident TFZ
vysvetlili, že príjmy k plesu predstavujú napr. aj položka príjem z rozpočtu obcí a miest,
príjmy od sponzorov a pod., a že aj keby sa neorganizoval ples ale najlepší futbalisti roka by
boli vyhodnotení v zasadačke TFZ, náklady na vyhlásenie by boli približne rovnaké.
Následne dal predsedajúci Konferencie hlasovať o schválení správy o hospodárení TFZ
v roku 2016.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 10.
Správu Revíznej komisie TFZ predložil jej predseda Pavol Fabian – je prílohou zápisu. RK
TFZ zasadala dňa 20.02.2017, kde boli prekontrolované účtovné doklady za obdobie od
01.01.2016 do 31.12.2016. V mesiaci máj RK zasadala opäť, kde boli prekontrolované
účtovné doklady za prvý štvrťrok 2017. RK došla k záveru, že všetky doklady súhlasia
s evidenciou v pokladničnej knihe. Revízna komisia konštatuje, že neboli zistené nedostatky
ani porušenie dodržiavania Stanov TFZ. Konferencia zobrala správu Revíznej komisie na
vedomie.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 11.
Vzhľadom na to, že uplynulo funkčné obdobie členov Volebnej komisie TFZ zvolených
v roku 2013 a v lehote do 22.06.2017, ktorá bola zverejnená v Úradnej správe TFZ neobdržal
TFZ žiadne návrhy na členov volebnej komisie, VV TFZ na svojom zasadnutí prerokoval
a navrhol nasledovné zloženie Volebnej komisie: Dušan Hrivnák – predseda, Vladimír
Ďanovský a Marek Tupý – členovia. Uvedení kandidáti dali písomný súhlas ku kandidatúre,
resp. boli prítomní na tomto zasadnutí Konferencie. V rámci tohto bodu bol predložený aj

návrh na Volebný poriadok TFZ, kde hlavnými zmenami oproti predchádzajúcemu
Volebnému poriadku sú, že je precíznejšie zosúladený so Stanovami TFZ a taktiež nový
volebný poriadok obsahuje návrh kandidáta, lehoty a spôsob odvolania proti rozhodnutiu
Volebnej komisie a pod. Nakoľko k návrhu zloženia Volebnej komisie ako ani k Volebnému
poriadku nemali delegáti žiadne návrhy ani pripomienky, dal predsedajúci Konferencie
hlasovať, aby Volebná komisia TFZ pracovala v navrhovanom zložení a aby bol Volebný
poriadok schválený.
Hlasovanie: Za – 26, proti – 0, zdržal sa – 1
K bodu 12.
Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017 v súťažiach dospelých a mládežníckych
kategóriách obdržali delegáti Konferencie spolu s pozvánkou a programom Konferencie
poštou pred konaním Konferencie – je prílohou zápisu. V rámci tohto bodu boli odovzdané aj
diplomy pre FK, ktoré sa umiestnili vo všetkých súťažiach TFZ na druhom a treťom mieste.
A tiež pohár pre víťaza II. QUICK triedy pre TJ Družstevník Bela – Dulice „B“, nakoľko na
poslednom majstrovskom futbalovom stretnutí im cena nebola odovzdaná z dôvodu rovnosti
bodov z futbalovým klubom umiestnenom na druhom mieste. Na odovzdanie diplomov
nadviazal p. Pyšný (Kláštor p. Znievom), že by mohli byť družstvá mládežníckych kategórií
žiakov a prípravkárov ocenené medailami aj kluby na druhom a treťom mieste. Konferencia
zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 13.
Návrh rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2017/2018 bol delegátom Konferencie zaslaný
26.06.2017 na ich e-mailové kontá. Mgr. Borcovan v krátkosti informoval, že zaslaný návrh
RS TFZ 2017/2018 bol z dôvodu novelizácie Súťažného poriadku SFZ doplnený
o ustanovenie, ktoré hovorí o štarte hráčov s iným štátnym občianstvom ako slovenským
(max. 5 hráčov v jednom MFS za jedno družstvo). A tiež zmena týkajúca sa novelizovaného
SP je maximálne striedanie v súťažiach dospelých z pôvodných 3 na 5. V RS TFZ 2017/2018
bol stanovený počet na 4. Taktiež bol zapracovaný nový systém obsadzovania R a DZ na
MFS. Po tomto krátkom informovaní k návrhu bola otvorená diskusia k tomuto bodu. Ako
prvý vystúpil p. Meliš (MŠK Turany), ktorý sa vyjadril k MFS Turany – Bystrička, ktorý sa
neodohral z dôvodu že na stretnutie sa nedostavil delegovaný R a futbalové kluby si nezvolili
laického rozhodcu. Taktiež spomenul inzultáciu R – Saksu, na čo reagoval predseda KR p.
Šmid, že FK má právo vetovať R. V súvislosti s inzultáciou R reagovala aj p. Štanclová (M.
Čepčín), ktorá pripomenula, že futbalové kluby platia R a keď už je R inzultovaný tak si asi
zaslúži. Na tieto nepokoje, ktoré sa odohrali v posledných kolách súťažného ročníka
2016/2017 reagoval prezident TFZ. Ten informoval, že aj tieto skutočnosti viedli k zavedeniu
povinných videozáznamov v súťažiach dospelých v I. a II. QUICK triede, na ktoré TFZ
prispeje finančným príspevkom 4 500 € (180 €/FK). Ďalej v rámci tohto bodu navrhol p.
Pyšný (Kláštor p. Znievom) zmenu hracieho systému v súťaži U15. Predstavil návrh kde na
jeseň by sa odohrala základná časť a na jar v nadstavbách v dvoch skupinách obdobne ako to
bolo v súťaží prípraviek v minulom ročníku. A to hlavne z dôvodu, že slabšie tímy by pól
sezóny hrali s rovnocennými družstvami, nakoľko má za to, že pre tie slabšie tímy je
demotivujúce dostávať veľké množstvo gólov v zápasoch. Predsedajúci Konferencie dal
o tomto návrhu hlasovať. Hlasovanie: Za – 15, proti – 3, zdržal sa – 9. Návrh nebol
schválený. Na neschválenie tohto návrhu vystúpil p. Jesenský (Žabokreky), ktorý súhlasí
s návrhom ktorý predniesol p. Pyšný. Preto navrhol, aby si všetky FK, ktoré majú družstvo
v súťaži U15, vo svojich kluboch prešli a premysleli tento návrh a aby sa o tomto návrhu
hlasovalo znova na novembrovej Konferencii TFZ. Predsedajúci Konferencie dal o tomto
návrhu hlasovať. Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0. Pri súťaží U13, ktorá po
pilotnom ročníku ktorý sa odohral na jar 2017 bude fungovať ako riadna súťaž, p. Petrík
poprosil účastníkov tejto súťaže aby boli nápomocní pri výbere hráčov na medzioblastný
turnaj mladších žiakov, aby hráči narodení v roku 2006 hrali čo najviac. Všetky zásady
a pravidlá súťaže U13 budú predmetom stretnutia medzi TFZ a účastníkmi U13, ktoré sa

uskutoční mimo zasadnutia Konferencie. Peter Jesenský (Žabokreky) ešte požiadal, aby
v tejto súťaži nebolo uplatňované vylúčenie zo súťaže za kontumácie a ani následné pokuty
a tiež, aby si súperi v priebehu súťaže nefakturovali náklady, cestovné za neodohrané
stretnutia. Aj táto požiadavka bude zapracovaná a prerokovaná na stretnutí. Pri súťaží U11
podal návrh p. Petrík (ako tréner prípravky Sučany), aby sa odohrala súťaž turnajovým
spôsobom, kde by boli účastníci rozdelený do 5 skupín podľa regiónu. Na čo reagoval p.
Lučan (Diviaky), ktorý s návrhom nesúhlasí. Pri deťoch v tomto veku je chorobnosť
nepredvídaná a tým pádom by sa turnaja nemuseli zúčastniť a tým pádom v zmysle SP by
mali byť stretnutia kontumované a to by malo za následok vylúčenie zo súťaže. P. Pyšný
(Kláštor p. Znievom) sa informoval na počet turnajov, a ako si predstavuje p. Petrík
motivovať detí hrať futbal, ak by už neboli turnaje. P. Janči (Mošovce) tiež reagoval, že si
nevie predstaviť ako sa 4-5 klubov dohodnú na jeden deň. Je radšej za systém, ktorý sa
aplikoval v sezóne 2016/2017. P. Meliš (Turany) zas argumentoval tým, že lepšie je z jeho
pohľadu hrať turnajovým spôsobom ako cestovať cez celý Turiec. Na túto diskusiu reagoval
p. Ing. Bágel, ktorý navrhol obdobný spôsob ako navrhol pri U15 p. Jesenský. Odohrať jeseň
podľa rozlosovania a forma odohrania nadstavieb sa dohodne na Konferencii v novembri.
Môže sa odohrať tak ako bolo uvedené v návrhu alebo turnajovým spôsobom. Na to reagoval
prezident TFZ p. Horák, že v mesiaci október 2017 sa uskutoční stretnutie s účastníkmi U15
a U11 kde sa dohodne hrací systém na jarnú časť ročníka 2017/2018 pri týchto súťažiach,
nakoľko na konferencii v novembri by na to nemusel byť vhodný priestor, keďže najbližšia
Konferencia bude volebná. A následne na tejto Konferencii bude schválená dohodnutá zmena.
Po rozsiahlej diskusii k RS TFZ 2017/2018 dal predsedajúci Konferencie hlasovať o uznesení,
že Konferencia TFZ potvrdzuje návrh rozpisu futbalových súťaží riadených TFZ v súťažnom
ročníku 2017/2018 s dohodnutými úpravami súťaží U15 a U11 od konferencie v novembri
2017 a prerozdelenie financií 4 500 € na zabezpečenie kamerových systémov. Hlasovanie:
Za – 17, proti – 0, zdržal sa – 10
K bodu 14.
Na základe programu Konferencie otvoril predsedajúci Konferencie Ing. Peter Šmid
DISKUSIU, v ktorej žiadny delegát Konferencie nevystúpili, nakoľko všetko podstatné už
bolo povedané v predchádzajúcich bodoch. Preto predsedajúci Konferencie dal hlasovať
o ukončení diskusie.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 15.
Informáciu o prijatých uzneseniach predložila písomne predsedníčka návrhovej komisie pElena Štanclová – je prílohou zápisu. Konferencia schválila uznesenie tak ako bolo
predložené.
Hlasovanie: Za – 27, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 16.
Záver zasadnutia riadnej Konferencie vykonal prezident TFZ Roman Horák a poďakoval
prítomným za aktívnu účasť. Po skončení Konferencie nasledoval aktív ŠTK a KM.
Zapísala: Martina Tileschová, v.r., sekretár TFZ
Ing. Peter Šmid, v.r., predsedajúci Konferencie
Elena Štanclová, v.r., predsedníčka mandátovej komisie
Peter Jesenský, v.r., predseda návrhovej komisie

