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 02.07.2018
Prítomní: delegáti 26 riadnych členov TFZ s právom hlasovať
Neprítomní: delegáti FO, FK: Blatnica, Diviaky, Háj (ospravedlnený), Krpeľany, Príbovce,
Sklené, Trebostovo.
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.

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 16.03.2018
Správa o činnosti VV TFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017
Informácia a potvrdenie rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2018/2019
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 – 26, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 2.
Konferencia schválila pracovné komisie:
Mandátová v zložení: Peter Jesenský – predseda, Elena Štanclová a Martina Tileschová –
členovia.
Návrhová v zložení: Jozef Balek – predseda, Miloš Buocik a Mgr. Daniel Borcovan –
členovia.
Hlasovanie: Za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 3.
Konferencia schválila pracovné predsedníctvo Konferencie v zložení: Roman Horák, Ing.
Peter Šmid, Stanislav Petrík, Peter Moric, Pavol Fabian, Martina Tileschová
Hlasovanie: Za – 26, 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. Nikto
z delegátov konferencie nepodal návrh na doplnenie programu. Zároveň predsedajúci
konferencie p. Šmid upozornil prítomných delegátov, že konferencia nemôže rokovať o bode,
ktorý výslovne nie je uvedený v programe konferencie schválenom prítomnými delegátmi.
Materiály k rokovaniu konferencie boli zverejnené 7 dní pred konaním konferencie na
webovom sídle TFZ. Konferencia schválila program konferencie TFZ.
Hlasovanie: Za – 26 , proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 5.
Správu mandátovej komisie predložil písomne jej predseda p. Peter Jesenský – je prílohou
zápisu. Správa konštatovala, že z 33 riadnych členov TFZ je prítomných 26 čo predstavuje
78,78 % 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 nebol prítomný nikto. Ďalej boli prítomní ekonóm TFZ a sekretár TFZ.
Mandátová komisia týmto vyhlásila, že Konferencia je uznášania schopná. Konferencia
správu Mandátovej komisie zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.
Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s krátkym hodnotiacim príhovorom od ostatnej
konferencie TFZ, ktorá sa konala 16.03.2018. V krátkosti zhodnotil, aký bol súťažný ročník
2017/2018, informoval o zaraďovaní jednotlivých družstiev futbalových klubov vo vyšších
súťažiach v pôsobnosti SsFZ. V rámci toho informoval o neprihlásení družstiev Blatnice
a MŠK Fomat Martin „B“ do 5. ligy sk. „B“ SsFZ a z toho vyplývajúce posuny zostupujúcich
resp. postupujúcich v 5. lige sk. „B“. Informoval o počtoch účastníkov jednotlivých súťaží
TFZ, o turnajoch, ktoré boli organizované alebo spoluorganizované TFZ, resp. ktorých sa
zúčastnili výbery TFZ. Ďalej pokračoval problematikou rozhodcov, o ich nedostatku,
informoval o financovaní seminára ako aj o zmenách, ktoré vznikli z dôvodu novelizácie
zákonníka práce od 01.05.2018, kde vznikla povinnosť vyplácania príplatkov za prácu
v sobotu, nedeľu a cez sviatok. Spomenul taktiež aj projekt podpory rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry a úspešných žiadateľov z regiónu Turiec. Taktiež informoval
o príspevkoch z členských poplatkov a tiež príspevkoch z dotácie uznanému športu, ktoré FK
obdržia v druhom polroku 2018. Vystúpenie ukončil informáciou tým, že v januári si bude
TFZ pripomínať 25 rokov od jeho vzniku a tým by zväz rád upravil program plesu. A to
doplnením vyhlásenia osobností, nielen trénerské ale aj funkcionárske, možno hráčske za
dlhoročnú činnosť a prínos pre rozvoj futbalu v Turci. Konferencia zobrala vystúpenie
prezidenta TFZ na vedomie.
Hlasovanie: Za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7.
K tomuto bodu sa vyjadril sekretár TFZ sl. Tileschová. Konferencia TFZ na svojom zasadnutí
16.03.2018 uložila VV TFZ zabezpečiť úhrady finančných nákladov za rozhodcov od jarnej
časti súťaží ročníka 2017/20158 formou mesačných zberných faktúr. Toto uznesenie je
splnené a od začiatku jarnej časti ročníka idú platby za delegované osoby výhradne len
prostredníctvom MZF. Ďalej sekretár TFZ v krátkosti len pripomenul, že konferencia
schválila návrh rozpočtu na rok 2018, riadneho člena TFZ FK Valča, a že prerokovala hrací
systém súťaže prípravky U11 v nadstavbovej časti súťažného ročníka 2017/2018 a súťažného
ročníka 2018/2019, ako základnú tak aj nadstavbovú časť. Konferencia správu o kontrole
plnenia uznesení z poslednej konferencie zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8.
Správu o činnosti VV TFZ od ostatnej Konferencie konanej 16.03.2018 bola zverejnená na

webe TFZ 7 dní pred konaním konferencie - 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 – 26, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.
Vyhodnotenia súťažného ročníka 2017/2018 v súťažiach dospelých a mládežníckych
kategóriách boli zverejnené na webe TFZ 7 dní pred konaním konferencie - sú prílohou
zápisu. V krátkosti ich doplnili predsedovia riadiacich orgánov súťaží TFZ p. Borcovan a p.
Moric. V rámci tohto bodu boli odovzdané aj diplomy pre FK, ktoré sa umiestnili vo všetkých
súťažiach TFZ na druhom a treťom mieste. Konferencia vyhodnotenie súťažného ročníka
2017/2018 zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 26, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 10.
Návrh rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2018/2019 bol zverejnený na webe TFZ 7 dní
pred konaním konferencie. V porovnaní s RS TFZ 2017/2018 nebolo vykonaných veľa zmien.
Zmena bola len v počte striedajúcich hráčov v súťažiach dospelých, kde bola zmena zo 4
hráčov na 5 hráčov v zmysle SP. Doplnené bolo vyhodnocovanie ankiet Píšťalka roka
a Trénerská osobnosť Turca, pravidlá súťaže U13, informácia, že videozáznamy je potrebné
archivovať 60 dní a že žiadny tréner družstva dospelých nemôže súčasne pôsobiť v dvoch FK.
Taktiež bol doplnený poplatok za odhlásenie družstva z turnaja poriadaného TFZ
v sadzobníku poplatkov. Súčasťou návrhu RS TFZ 2018/2019 bola aj termínová listina. Po
skúsenostiach z minulých rokov a z dôvodu sviatku 29.08.2018, ktorý pripadá na pracovný
deň, sa VV TFZ rozhodol navrhnúť presun 1. kola pri 14-tich účastníkoch v súťažiach na
tento deň, čoho dôsledkom je, že súťaže sa začnú víkendom 11.-12.08.2018. Návrh vyplýval
aj z toho, že veľké množstvo stretnutí, keď sa súťaže začínali prvý augustový víkend, tak boli
prekladané. Na tento návrh reagoval p. Štefanides (Dražkovce) nesúhlasným stanoviskom,
nakoľko niektorí hráči pracujú v týždňových cykloch a počas týždňa nemusia byť prítomný
a tým je ohrozená účasť na stretnutí. Na tento fakt reagovali predseda ŠTK p. Borcovan, ako
aj prezident TFZ p. Horák, že nie je vylúčené pri obojstrannej dohode si predohrať stretnutie
a odohrať ho prvý augustový víkend. Po diskusii k RS TFZ 2018/2019 dal predsedajúci
konferencie hlasovať o uznesení, že Konferencia TFZ potvrdzuje návrh rozpisu futbalových
súťaží riadených TFZ v súťažnom ročníku 2018/2019.
Hlasovanie: Za – 20, proti – 2, zdržal sa – 4
K bodu 11.
Na základe programu Konferencie otvoril predsedajúci Konferencie Ing. Peter Šmid
DISKUSIU, do ktorej sa prihlásili pani Štanclová a páni Jesenský a Skalák. Pred týmto
bodom programu klesol počet delegátov s právom hlasovať na 23.
Elena Štanclová (Malý Čepčín) – vyjadrila sa ku konaniu konferencie, či by nebolo lepšie
určiť presný deň v týždni v ktorý by sa konala. Uvidela, že by delegáti vedeli aspoň približný
dátum konania. Na túto myšlienku reagoval prezident TFZ p. Horák, že zvolanie konferencie
je v zmysle stanov 30 dní pred konaním, čo si myslí, že je v dostatočnom predstihu na to, aby
si delegáti konferencie zariadili svoje súkromné či pracovné povinnosti tak, aby sa
konferencie mohli zúčastniť. Ďalej sa vyjadrila k odohraniu posledných dvoch kôl ročníka
v rovnaký deň. Podľa jej názoru, to nemusí byť, a predíde sa tým aj problému s nedostatkom
rozhodcov na dané stretnutia. Taktiež zhodnotila úroveň žiackeho turnaja Memoriál Ľudovíta
Hojného. Je názoru, že úroveň každým rokom klesá ako aj po organizačnej stránke tak aj zo
strany zúčastnených klubov, ktoré neprejavujú záujem o účasť na tomto podujatí. V tejto
súvislosti reagoval aj prezident TFZ, že je to názor viacerých klubov ako aj funkcionárov
a preto sa spôsobom organizácie turnaja bude VV TFZ na svojich zasadnutiach zaoberať.
Peter Jesenský (Žabokreky) – reagoval na príspevky, ktoré zazneli počas konferencie.
Uviedol, že nerozumie ako si môžu niektoré FK svojvoľne prehadzovať zápasy alebo

neuzavrú zápis o stretnutí keď na MFS nie je delegovaná osoba. Je potrebné určiť striktné
pravidlá, ktoré bude nutné dodržiavať. Na tento príspevok reagoval aj prezident TFZ, ktorý
poďakoval za podporu v tejto problematike, uviedol aby FK boli dôslednejšie pri plnení si
povinností a keď to presiahne medze, tak budú riadiace orgány nútené riešiť neplnenie týchto
povinností napríklad vyššími finančnými postihmi. Ďalej pokračoval p. Jesenský, ktorý
vyzdvihol spoluprácu s Valčou v prípade spoločného družstva dorastu, a odporúča tento štatút
spoločného družstva aj iným FK, ktoré majú problém s menším počtom mládežníckych
hráčov.
Ing. Miroslav Skalák (T. Kľačany) – vyjadril sa k obsadzovaniu MFS delegovanými
osobami. Uviedol, že zväz by mal zvážiť výšku poplatku za neplnenie počtu aktívnych
rozhodcov. Podľa jeho názoru nie je pre niektoré kluby 70 € veľký postih, a z toho dôvodu nie
sú tlačený do hľadania nových rozhodcov a z toho vyplýva nedostatočný počet rozhodcov. Na
záver poďakoval vedeniu TFZ ako aj delegátom konferencie za spoluprácu a oznámil, že na
konferencii sa zúčastňuje poslednýkrát.
Mgr. Daniel Borcovan (predseda ŠTK TFZ) – reagoval na príspevok od p. Štanclovej vo
veci odohrania dvoch posledných kôl v rovnakom termíne. Predniesol návrh na hlasovanie:
Konferencia TFZ schvaľuje konanie posledných dvoch kôl súťaží tak, ako boli navrhnuté na
aktíve s výnimkou zostupu a postupu. To znamená, že by sa stretnutia odohrali podľa
rozlosovania (s výnimkami UHČ) okrem prípadu, ak by sa jednalo o MFS o umiestnenie.
V tom prípade ŠTK TFZ nariadi rovnaký termín. Predsedajúci konferencie dal o tomto návrhu
hlasovať. Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0.
Roman Horák (prezident TFZ) – z dôvodu, že každou konferenciou je počet prítomných
delegátov na hranici uznášaniaschopnosti a tiež z dôvodu, že konferencie v roku 2018 sa už
konali v marci a teraz v júli, navrhuje, aby sa najbližšia konferencia konala najneskôr v lete
2019, v prípade potreby po skončení jesennej časti ročníka 2018/2019 ak to bude nevyhnuté,
a radšej pred začiatkom jarnej časti ročníka 2018/2019 zorganizovať neformálne stretnutie
vedenia TFZ s futbalovými klubmi. Predsedajúci konferencie dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 1.
Nakoľko už žiadny delegát konferencie nemal záujem vystúpiť v diskusii predsedajúci
Konferencie dal hlasovať o ukončení diskusie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 12.
Informáciu o prijatých uzneseniach predložil písomne člen návrhovej komisie p. Borcovan –
je prílohou zápisu. Konferencia schválila uznesenie tak ako bolo predložené.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 13.
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 - sekretár TFZ
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Ing. Peter Šmid – predsedajúci Konferencie
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Peter Jesenský – predseda mandátovej komisie

......................................................

Jozef Balek – predseda návrhovej komisie
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