
 

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. 01/2017  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 30.01.2017 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

    Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie       Z: Horák 

2. Kontrola uznesení     Z: Tileschová 

3. Zhodnotenie 22. roč. plesu TFZ, stav, výsledok plesu 

(čiastočne písomne, stručne)    Z: Horák, Arvay, Tileschová 

4. Predbežná správa o hospodárení TFZ za rok 2016 

(ústne) – písomne na najbližšie zasadnutie VV Z: Arvay 

5. Schválenie plánu práce VV TFZ na I. polrok 2017 Z: Horák 

6. Príprava školenia R a DZ TFZ (miesto, termín, 

financovanie)      Z: Ing. Šmid 

7. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie 

k podpore mládežníckeho futbalu v Turci   Z: Horák, Tileschová 

8. Rôzne 

9. Záver       Z: Horák 

    

 

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ. Prezident 

TFZ p. Horák otvoril prvé oficiálne zasadnutie Výkonného výboru v roku 2017. 

 

K bodu 2.  Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ sl. Tileschová. 

Všetky uznesenia sú splnené.  

 

K bodu 3.  Členovia VV TFZ zhodnotili 22. ročník plesu TFZ spojeného s vyhlásením ankety 

„Najlepší futbalista roka 2016“. Prezident TFZ poďakoval všetkým členom, ktorí 

sa podieľali na organizácii. Skonštatoval, že ples sa vydaril po organizačnej 

aj spoločenskej stránke, až na pár výnimiek, ako napríklad neprítomnosť troch 

hráčov z najlepšej jedenástky, ktoré ale boli zapríčinené z rodinných a pracovných 

dôvodov. V tejto súvislosti tiež prebehla krátka diskusia vo veci konania 

reprezentačného plesu a vyhodnocovania najlepšej jedenástky roka. K tejto 

záležitosti sa kluby môžu vyjadriť na stretnutí vedenia TFZ s futbalovými klubmi 

alebo na konferencii. Po ekonomickej stránke ples zhodnotil prezident TFZ, ktorý 

v spolupráci s ekonómom a sekretárom TFZ zostavili predbežný účet plesu. 

Prítomných informoval o príjmoch a výdajoch spojených s týmto podujatím. 

Zároveň bol predbežne stanovený termín 23. ročníka plesu TFZ na 19.01.2018 

v priestoroch spoločenskej sály Čierna pani už s vykonaním rezervácie termínu. 

Členovia VV TFZ nemali výhrady k účtu plesu. 

  

Uzn.č.1/2017 VV TFZ schválil vyhodnotenie 22. ročníka plesu TFZ a účet plesu. 

 Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 4.  P. Arvay podal ústne predbežnú správu o hospodárení TFZ za rok 2016. 

Hospodársky výsledok za rok 2016 je kladný. V písomnej podobe bude správa 

predložená na ďalšom zasadnutí VV TFZ. Členovia VV TFZ nemali k predbežnej 



správe pripomienky a vzali ju na vedomie.  

 

Uzn.č.2/2017 VV TFZ vzal na vedomie predbežnú správu ekonóma TFZ o hospodárení 

TFZ za rok 2016. 

 Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 5.  Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2017 

predložil prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Program zasadnutí VV 

TFZ vychádza z aktuálneho stavu potrieb a požiadaviek TFZ. Do februárového 

zasadnutia VV bol pridaný bod – príprava ankety na FK vo veci vyhotovovania 

videozáznamov z MFS, ako záver z poslednej konanej Konferencie TFZ. Tiež 

súčasťou plánu práce VV TFZ na I. polrok 2017 je predbežný dátum Konferencie 

TFZ a to 10.07.2017 po ktorej sa uskutoční aktív ŠTK (KM), dátum 17.03.2017 

na stretnutie vedenia TFZ s FK a 18.-19.03.2017 na seminár R a DZ. V prípade 

potreby bude do programu zaradené konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena 

termínov je vyhradená. 

 

Uzn.č.3/2017 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2017. 

 Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 6. Predseda KR TFZ p. Ing. Šmid sa vyjadril k organizácii seminára pre rozhodcov 

a delegátov TFZ, ktorý sa uskutoční 18. - 19. marca 2017 v hoteli Gader v Blatnici 

zo začiatkom o 8.30 hod. Účastnícky poplatok pre rozhodcov je 10 Eur. Pre 

nových záujemcov o rozhodovanie je poplatok 27 Eur. Pričom 17 Eur im bude 

vrátený, ak začnú rozhodovať v súťažiach riadených TFZ. Príspevok TFZ vo 

výške maximálne 17 eur bude hradený z účelových prostriedkov viazaných na 

školenie rozhodcov zo SsFZ.  

 

Uzn.č.4/2017 VV TFZ schválil rozdelenie účastníckych poplatkov a miesto, termín a 

financovanie seminára. 

 Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 7. Prezident TFZ p. Horák informoval prítomných o podaných žiadostiach na dotácie 

k podpore mládežníckeho futbalu v našom regióne. TFZ podal aj napriek nútenej 

správe mesta Martin žiadosť na organizáciu medzioblastného turnaja mladších 

žiakov na základe možnosti a výzvy mesta Martin na podávanie žiadosti, ktorá 

bola uverejnená na webovej stránke mesta. V rámci prerokovávaného bodu  

pripomenul skutočnosť, že žiadosť na dotáciu od mesta Martin, TFZ podal aj na 

organizáciu 22. ročníka reprezentačného plesu TFZ. Taktiež TFZ podal žiadosť 

o zaradenie do systému podpory rozvoja mládežníckeho futbalu v podmienkach 

SsFZ a to konkrétne o zaradenie turnaja Memoriálu Ľudovíta Hojného do tohto 

systému podpory na základe výzvy, pričom túto možnosť mali aj kluby v zmysle 

zverejneného spravodajcu SsFZ č. 26/2016-17 zo dňa 13.01.2017. TFZ ešte 

plánuje podať žiadosť o dotáciu na Žilinský samosprávny kraj na organizáciu 

mládežníckeho turnaja v zmysle VZN ŽSK č.46/2016 a výzvy č. 1/2017 – ŠPORT 

zo dňa 19.12.2016. 

 

Uzn.č.5/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o podaných žiadostiach na dotácie 

k podpore mládežníckeho futbalu v Turci.  

 Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 8: Rôzne: 

p. Ing. Šmid – informoval o futsalovom turnaji rozhodcov a pohár predsedu KR 

SsFZ, ktorý sa bude konať 18.02.2017 v Ružomberku a na ktorom sa zúčastnia aj 

rozhodcovia z radov TFZ. Prítomní súhlasili s účasťou podľa podmienok 

propozícií.  



 p. Moric – informoval o schválení Dohody o striedavom štarte hráča Mareka 

Kepeša a o vytvorení nadstavbovej časti súťaže prípraviek spolu so 

zapracovanými zmenami, ktoré boli prezentované na konferencii TFZ 16.11.2016 

a tiež s účasťou „B“ družstva prípravky ŠK Dynamo Diviaky. 

p. Horák – informoval o zaujímavostiach a skutočnostiach z Konferencie SsFZ, 

ktorá sa konala 09.12.2016 v Banskej Bystrici a ktorej hlavným bodom programu 

bol návrh, ktorý prezident TFZ predniesol po predchádzajúcom schválení návrhu 

VV TFZ. Informoval, ako oponenti návrhu poukazovali na nedodržanie lehoty 

doručenia, avšak návrh bol podaný na poštovú prepravu 21 dní vopred ako 

ukladajú Stanovy SsFZ a taktiež bol v ten istý deň zaslaný aj e-mailom, 

informoval o tom, ako na záver bol daný návrh zo strany oponentov, aby sa 

o zmenách v zložení VV SsFZ do volebnej Konferencie SsFZ nehlasovalo, čo je 

ale v rozpore s princípom Stanov SsFZ a pod. V súvislosti s Konferenciou SsFZ 

pripomenul aj nezlučiteľnosť funkcií v zmysle Stanov SsFZ, na ktoré upozornil 

SsFZ prostredníctvom úradnej správy a tiež e-mailom. SsFZ žiada dotknuté 

ObFZ, aby v prípade potreby vykonali zmeny delegátov Konferencie SsFZ. 

V podmienkach TFZ je porušená táto nezlučiteľnosť funkcii pri jednom 

delegátovi konferencie. Tento problém však nebol zapríčinený Turčianskym 

futbalovým zväzom ani Konferenciou TFZ. Nakoľko však na dnešnom zasadnutí 

VV TFZ nebol prítomný dotknutý delegát konferencie, táto nezlučiteľnosť funkcií 

bude riešená prostredníctvom e-mailovej komunikácie a na najbližšom zasadnutí 

VV TFZ. 

 

Uzn.č.6/2017 VV TFZ schválil účasť na futsalovom turnaji rozhodcov a pohár predsedu 

KR SsFZ podľa propozícií (cestovné si hradia účastníci sami). 

 Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

           

K bodu 9. Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák.  

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ 

 

                  

                                      


