Turčiansky futbalový zväz
Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin, číslo tel. fax: 043/4237313, 0915 261 235,
e-mail: tfz@tfz.sk
ZÁPIS
zo zasadnutia riadnej konferencie TFZ dňa 04.07.2019
Prítomní: delegáti 22 riadnych členov TFZ s právom hlasovať
Neprítomní: delegáti FO, FK: Ďanová, Háj, Košťany, Krpeľany, Mošovce, Trebostovo, T.
Teplice, Valča, Vrútky, Žabokreky
Ďalej prítomní bez práva hlasovať: členovia VV TFZ a predsedovia komisií: Roman Horák,
Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. Daniel Borcovan, 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.
17.

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 02.07.2018
Správa o činnosti VV TFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
Správa o hospodárení TFZ v roku 2018
Správa revíznej komisie
Návrh rozpočtu na rok 2019
Zmena Stanov TFZ
Vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019
Informácia a potvrdenie rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2019/2020
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 – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 2.
Konferencia schválila pracovné komisie:
Mandátová v zložení: Oľga Vaváková – predsedníčka, Mária Súkeníková a Martina
Žalmanová – členovia.
Návrhová v zložení: Dušan Hrivnák – predseda, Elena Štanclová a Mgr. Daniel Borcovan –
členovia.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 3.
Konferencia schválila pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: Roman Horák, Ing.
Peter Šmid, Pavol Fabian, Martina Žalmanová, Mgr. Daniel Borcovan, Ing. Jaroslav Bágel
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4.
Predsedajúci konferencie vyzval prítomných delegátov, či má niekto návrh na zmenu alebo
doplnenie programu konferencie, ktorý bol zverejnený na webovom sídle TFZ. Nikto
z delegátov konferencie nepodal návrh na doplnenie programu. Materiály k rokovaniu
konferencie boli zverejnené 7 dní pred konaním konferencie na webovom sídle TFZ.
Konferencia schválila program konferencie TFZ.
Hlasovanie: Za – 22 , proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 5.
Správu mandátovej komisie predložila písomne jej predsedníčka p. Oľga Vaváková – je
prílohou zápisu. Správa konštatovala, že z 32 riadnych členov TFZ je prítomných 22 čo
predstavuje 68,75 % delegátov. Ďalej sa na rokovaní konferencie TFZ bez práva hlasovať
zúčastnilo 7 členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Pozvaný boli aj 2 zástupcovia
FK bez práva hlasovať, z nich bol jeden prítomný. 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 – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.
Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s hodnotiacim príhovorom od ostatnej konferencie
TFZ, ktorá sa konala 02.07.2018. V krátkosti informoval o niektorých dôležitých
informáciách a zmenách. Začal zmenou sídla TFZ a informovaní o zmluve o poskytnutí
účelového finančného príspevku vo výške 15 000 € od SFZ na zabezpečenie a prevádzku
sídla, podmienkami čerpania, účelom príspevku a jeho použitím. Informoval o zmenách vo
futbalových normách, ktoré VV SFZ schválil na zasadnutí v júni 2019. Zmenou prešiel
Registračný a prestupový poriadok a tiež Súťažný poriadok. Najväčšou zmenou
v Registračnom a prestupovom poriadku je zmena registračných období. Tiež informoval o
zavedení inštitútu dočasnej registrácie a zmene registračných preukazov, ktoré sa zmenili na
elektronické. V príhovore spomenul aj často otváranú otázku na spoločných stretnutiach, a to
finančné pokuty resp. poplatky pri mládežníckych družstvách (napr. pokuta za nenastúpenie
na stretnutie, odhlásenie zo súťaže, neplnenie si povinností a pod). Podľa názoru zväzu je to
skôr solidárny príspevok od tých klubov, ktorí si neplnia povinnosti, a nie ako nezmyslené
finančné zaťaženie klubov. Je potrebné upozorniť, že ak by nebol finančný postih, či už za
nenastúpenie alebo odhlásenie a pod. tak by sa mohlo stať, že by ani nemal kto dohrávať
súťaže a bola by narušená regulárnosť súťaží. Zároveň každý klub aj ten čo poruší povinnosti,
odhlási družstvo počas sezóny, je prijímateľom príspevku skoro 600 € a k tomu ešte
prerozdelené členské príspevky. Prostriedky z poplatkov však TFZ využíva na podporu
mládeže, organizáciu turnajov, zabezpečenie turnajov a pod. Napríklad v tomto roku to bol
turnaj žiakov Memoriál Ľudovíta Hojného a turnaj prípravky Memoriál Silvestra Huja. Ďalej
pokračoval projektom podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, kde SFZ
plánuje už 3. etapu tohto projektu. O výzve bude TFZ samozrejme informovať
prostredníctvom úradných správ. V príhovore sa dotkol aj finančných príspevkov od SFZ za
mládežnícke družstvá plynúce z príspevku uznanému športu a z členských poplatkov.
Upozornil aj na povinnosť, ktorá vyplynula z novelizácie zákona č. 346/2018 Z. z. o registri
mimovládnych neziskových organizácii, kde všetky neziskové organizácie majú povinnosť
doplniť údaje o štatutárnom orgáne do tohto registra. Spomenul taktiež zmluvu o charitatívnej
reklame so spoločnosťou Program, spol. s r.o.. Spoločnosť vykonáva v rámci svojho
podnikania prevádzkovanie stávkových hier prostredníctvom stávkových kancelárii pod
logom DOUBLE STAR a DOUBLE STAR BET. V zmysle zmluvy je TFZ povinný
zabezpečiť propagáciu a reklamu firme tým, že v názve svojich súťaží použije logo v znení

DOUBLE STAR BET a tiež umiestnením banneru v blízkosti hracej plochy jednotlivých
mužstiev na ihriskách I. a II. triedy dospelých. Ďalej informoval o podmienkach a účeloch
použitia finančných prostriedkov vyplývajúce zo zmluvy. Výkonný výbor rozhodol
o prerozdelení týchto finančných prostriedkov a v rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2019
navrhol nasledovne: za umiestnenie bannera FK-100 € I. a II. triedy, spolu 2300 €, štandardne
pokračovať v poukážkach pre víťazov súťaží, a začiatkom roka 2020 v spolupráci aj so
spoločnosťou BPM Sport poukážkou na nákup v hodnote 250 € na jeden klub, teda sčasti
príspevok TFZ a sčasti od sponzora QUICKu. Táto forma je ešte predmetom jednania, avšak
v rámci rozpočtu je predpoklad zabezpečiť príspevkami jednoznačne podporu klubov. Na
záver príhovoru, keďže v roku 2019 si pripomíname 25 rokov od vzniku TFZ, tak sa pri tejto
príležitosti Výkonný výbor TFZ rozhodol oceniť aj funkcionárov z klubov, ktorí sa zaslúžili o
rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK. Požiadal funkcionárov a to
konkrétne Jána Štrbáka z Blatnice, Miroslava Krupára zo Slovian a Igora Kellera z Lipovca,
aby pristúpili ku predsedníckemu stolu a toto ocenenie im bolo odovzdané. Konferencia
zobrala vystúpenie prezidenta TFZ na vedomie.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7.
K tomuto bodu sa vyjadril sekretár TFZ p. Žalmanová. Konferencia TFZ na svojom zasadnutí
02.07.2018 potvrdila návrh rozpisu futbalových súťaží riadených TFZ v súťažnom ročníku
2018/2019, odporučila Výkonnému výboru, aby sa nekonala jesenná konferencia ale radšej
zorganizoval spoločné stretnutie s oddielmi v marci 2019, a tiež schválila konanie posledných
dvoch kôl súťaží tak, ako boli navrhnuté na aktíve, ak sa netýkajú stretnutí o postup či zostup.
Konferencia správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8.
Správa o činnosti VV TFZ od ostatnej konferencie konanej 02.07.2018 bola zverejnená na
webe TFZ. Ústne ju doplnil sekretár TFZ p. Žalmanová 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 – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.
Správa o hospodárení TFZ v roku 2018 bola zverejnená na webe TFZ. Správa hovorí
o hospodárskom výsledku za rok 2018, ktorý bol kladný – + 3 322,61 €. Prítomní delegáti
konferencie nemali žiadne otázky k správe o hospodárení TFZ v roku 2018. Následne dal
predsedajúci konferencie hlasovať o schválení správy o hospodárení TFZ v roku 2018.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 10.
Správu Revíznej komisie TFZ predložil jej predseda Pavol Fabian – je prílohou zápisu. RK
TFZ zasadala vo februári 2019, kde boli prekontrolované účtovné doklady za obdobie od
01.01.2018 do 31.12.2018. RK došla k záveru, že všetky doklady súhlasia s evidenciou
v pokladničnej knihe. Revízna komisia konštatuje, že činnosť TFZ bola v súlade so
Stanovami, právanými a ekonomickými normami. Taktiež RK konštatuje, že všetky body
uznesenia z poslednej konferencie sa priebežne plnili. Konferencia zobrala správu Revíznej
komisie na vedomie.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 11.
Návrh rozpočtu na rok 2019 bol zverejnený na webe TFZ. Návrh hovorí o predpokladaných
príjmoch a výdavkoch na rok 2019. Návrh rozpočtu bol schválený VV TFZ v novembri 2018.
Avšak príspevkom od SFZ na zabezpečenie prevádzky sídla TFZ vo výške 15 000 €
a príspevkom od spoločnosti Program, spol. s r.o. vo výške 3 500 € bude navýšená príjmova

časť návrhu a o tieto čiastky bude navýšená aj výdavková časť (napríklad príspevky od
spoločnosti Program, spol. s r. o. ako podpora futbalovým klubom dotáciami zo strany TFZ.)
TFZ predpokladá vyrovnaný rozpočet. Zmena príjmov a výdavkov bude vykonaná podľa
dotácii v roku 2019. Konferencia schválila návrh rozpočtu na rok 2019, vrátane príspevkov
pre kluby.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 12.
Bod otvoril prezident TFZ p. Horák. Návrh zmien a doplnkov Stanov TFZ bol zverejnený na
webe TFZ. Zmena Stanov je nevyhnutá z dôvodu zmeny sídla TFZ. Avšak, keď už je
potrebné zapracovať túto zmenu, VV TFZ sa rozhodol zmeniť resp. upraviť aj iné ustanovenia
Stanov. Zmenou prejde zloženie VV TFZ a to z dôvodu zlúčenia Športovo-technickej komisie
s Komisiou mládeže. Počet členov VV TFZ však ostáva zachovaný, avšak mení sa funkcia
člena VV, ktorý nahradí predsedu Komisie mládeže. Zmení sa aj zoznam komisií, ktoré pre
svoju činnosť TFZ zriaďuje, a tiež sa mení názov hospodárskej komisie na ekonomickú
komisiu, čo je zmena z dôvodu zjednotenej terminológie s ISSF. V rámci tohto bodu
spomenul podpredseda VV TFZ p. Ing. Jaroslav Bágel aj myšlienku o možnosti zmeny aj
článku 34 ods. 3, ktorý hovorí o konaní konferencie. Pripomenul, že každú konferenciu je
plénum na hranici uznášaniaschopnosti, preto je na zvážení, či organizovať konferencie
najmenej 2-krát do roka. Prítomní delegáti súhlasili s myšlienkou a preto si zobrali návrh p.
Bágela za svoj a navrhli zmenu aj článku 34 ods. 3 a to v znení „Riadna konferencia sa koná
najmenej 1-krát do roka, zásadne po skončení jarnej časti futbalových súťaží.“ Následne dal
predsedajúci konferencie hlasovať o schválení návrhu na zmenu a doplnenie Stanov TFZ
vrátane pozmeňujúceho návrhu.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 13.
Vyhodnotenia súťažného ročníka 2018/2019 v súťažiach dospelých a mládežníckych
kategóriách boli zverejnené na webe TFZ. V krátkosti ich doplnil p. Mgr. Borcovan. 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 2018/2019 zobrala
na vedomie.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 14.
Návrh rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2019/2020 bol zverejnený na webe TFZ.
V porovnaní s RS TFZ 2017/2018 nebolo vykonaných veľa zmien. Avšak dôležitou zmenou
prešli zásady pre zmeny termínov na základe podnetov od klubov. Konkrétne tým, že pri
žiadosti domáceho klubu o zmenu termínu konania je potrebný súhlas hosťujúceho klubu aj v
prípade dodržania lehoty 21 dní. V prípadoch, ak nie je dohoda obidvoch družstiev, ŠTK
môže vo výnimočných prípadoch schváliť zmenu termínu, avšak len na základe dokladu,
preukazujúceho dôvod podania žiadosti. Súčasťou návrhu RS TFZ 2019/2020 bola aj
termínová listina. Po skúsenostiach z minulých rokov a z dôvodu sviatku 29.08.2019, ktorý
pripadá na pracovný deň, bol pôvodný návrh presunúť 1. kola pri 14-tich účastníkoch
v súťažiach na tento deň, čoho dôsledkom by bolo, že súťaže by začali víkendom 10.11.08.2019. Avšak s týmto návrhom niektoré FK nesúhlasili a z toho dôvodu sa upravila
termínová listina tým, že 1. kolo sa pri 14 účastníkoch začne prvý augustový víkend. Na tento
fakt reagoval predseda ŠTK p. Borcovan, že nie je vylúčené pri obojstrannej dohode si
odohrať stretnutie aj 29.08.2019. Ďalej v rámci tohto bodu vystúpila p. Oľga Vaváková
(Sklabiňa) – jej príspevok sa týkal súťaže mladšej prípravky U09. Sklabiňa podala prihlášku
do súťaže staršej prípravky U11, avšak z dôvodu, že hráči skôr spadajú do vekovej kategórie
U09, uvítala by vytvorenie takejto súťaže. Na vystúpenie p. Vavákovej reagoval prezident
TFZ p. Horák. Myšlienka vytvorenia súťaže mladšej prípravky bola otvorená aj na spoločnom
stretnutí s FK v máji 2019 a VV TFZ sa ňou aj zaoberal. Avšak VV TFZ nechal priestor na
diskusiu k tejto vekovej kategórii aj na konferenciu TFZ. Keďže prítomní delegáti prejavili

záujem vytvorenia riadnej súťaže v kategórii mladšia prípravka U09, predseda ŠTK
informoval, že do návrhu RS TFZ 2019/2020 budú doplnené ustanovenia týkajúce sa tejto
kategórie. Prezident TFZ p. Horák informoval, že v ISSF bude vytvorená súťaž mladšej
prípravky, kde môžu kluby prihlásiť svoje družstvá do 11.07.2019 a dňa 15.07.2019 by sa
uskutočnilo stretnutie so zástupcami prihlásených družstiev kde by sa dohodli presné
podmienky súťaže, s čím prítomní súhlasili. Po diskusii k RS TFZ 2019/2020 dal predsedajúci
konferencie hlasovať o uznesení, že Konferencia TFZ potvrdzuje návrh rozpisu futbalových
súťaží riadených TFZ v súťažnom ročníku 2019/2020.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 15.
Na základe programu konferencie otvoril predsedajúci konferencie Ing. Peter Šmid
DISKUSIU, do ktorej sa neprihlásil nikto s prítomných delegátov. Keďže žiadny delegát
konferencie nemal záujem vystúpiť v diskusii predsedajúci konferencie dal hlasovať
o ukončení diskusie.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 16.
Informáciu o prijatých uzneseniach predložil písomne člen návrhovej komisie p. Mgr.
Borcovan – je prílohou zápisu. Konferencia schválila uznesenie tak ako bolo predložené.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 17.
Záver zasadnutia riadnej konferencie vykonal prezident TFZ Roman Horák a poďakoval
prítomným za aktívnu účasť. Po skončení konferencie nasledoval aktív ŠTK.
Zapísala: Martina Žalmanová - sekretár TFZ
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Ing. Peter Šmid – predsedajúci konferencie
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Oľga Vaváková – predsedníčka mandátovej komisie
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Dušan Hrivnák – predseda návrhovej komisie

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

