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. 10/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 13. 10. 2017
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Priebežné hodnotenie súťaží TFZ,
používanie ISSF systému
4. Správa o prestupoch za obdobie
1. až 9. mesiac 2017
5. Správa o hospodárení za
1. až 3. štvrťrok 2017
6. Správa HK TFZ o plat. disciplíne klubov
7. Príprava volebnej konferencie TFZ
8. Návrh na člena volebnej komisie
(p. Hrivnák ospravedlnený z konferencie
pre študijné povinnosti)
9. Prerokovanie kandidátky VV TFZ do orgánov
TFZ na volebnú konferenciu
10. Príprava 23. ročníka plesu TFZ, propagácia,
sponzorovanie,
11. Príprava návrhov na úpravu súťaží U15 a U11
ako materiál na schválenie delegátom konferencie
(závery konferencie – 11.07.2017)
12. Rôzne
13. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: predsedovia komisií
Z: Tileschová
Z: Arvay
Z: Bučko
Z: Horák, Tileschová
Z: čl. VV TFZ,
Z: čl. VV TFZ, preds.odb komisií
Z: čl. VV TFZ, preds.odb komisií
Z: Petrík, Moric, Borcovan,
Tileschová
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v penzióne Čierna pani v Martine,
ktoré otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák. Z dôvodu pracovných povinností
ospravedlnil p. Petríka, ktorý príde krátko na zasadnutie neskoršie.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ sl. Tileschová.
Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. V tomto bode sa vyjadril aj
podpredseda VV TFZ p. Bágel k školeniu zdravotníkov, ktoré sa uskutočnilo 10.11.10.2017 v priestoroch Slovenského Červeného kríža v Martine a ktoré sám
absolvoval. Zhodnotil prínos kurzu, napríklad aj výhody prenosného defibrilátora, kde
o kúpe tohto prístroja pre futbalový klub bude rozmýšľať. Prezident TFZ zas
informoval, že školenia sa zúčastnilo 15 účastníkov z futbalových klubov. Certifikáty
o absolvovaní kurzu budú doručené na TFZ po úhrade faktúry zo strany TFZ
a následne budú odovzdané zástupcom futbalových klubov na konferencii 20.10.2017.

K bodu 3.

Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan. Súťaže I. a II.
QUICK triedy prebiehajú viac menej bez problémov. Informoval o kontumáciach,
ktoré boli v I. aj II. QUICK triede. Vyjadril sa tiež ku videozáznamom, ktoré ŠTK
žiadala od FK. Všetky pripomienky k videám budú zaznamenané a budú o nich
informované aj futbalové kluby. Taktiež upozornil predsedu KR, aby si pozrel tieto
videozáznamy a zameral sa na prácu rozhodcov a nech tento materiál použije na
seminári R a DZ v marci. Ďalej sa k súťažiam mládeže vyjadril predseda KM p.

Moric. Všetky súťaže mládeže prebiehajú v poriadku. Postupne sa dohrávajú stretnutia
prípraviek, ktoré boli preložené z augustových termínov na neskôr. Taktiež
informoval o kontumáciach v mládežníckych kategóriách. Informoval o rozlosovaní
nadstavbovej časti súťaže U13 sk. „A“ o ktorú požiadali samotní účastníci súťaže.
Predseda KR p. Ing. Šmid pripomenul šetrenie ŠTK TFZ v prípade administratívneho
pochybenia. Znova to bol prípad neplnenia povinností ISSF manažéra klubu na čo
doplatil R tým, že vytváral nomináciu hráčov v ktorej v konečnom dôsledku vznikli
nezrovnalosti. Predseda DK TFZ vyjadril spokojnosť so zavedením videozáznamov
v súťažiach I. a II. QUICK triedy. Vo viacerých prípadoch pomohli k objektívnemu
prešetreniu na disciplinárnej komisii. Prezident TFZ sa na záver toho bodu vyjadril, že
bude potrebné v spolupráci s klubmi prejsť termínovú listinu a zvážiť zápasy
prípravky v auguste.
Uzn.č.70/2017 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie súťaží TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4

K tomuto bodu sa vyjadril matrikár TFZ sl. Tileschová. Všetci prítomní obdržali
správu o transferoch za obdobie 1. – 9. mesiac 2017. V správe sa píše o počte žiadostí,
ktoré boli podané v období január – marec a tiež júl – september, o počte schválených
a zamietnutých transferoch, o tom koľko ich bolo z kategórie dospelých, dorastu,
žiakov a prípravkárov. Do celkového počtu žiadostí sú zarátané aj zmeny registrácie,
tzn. že hráč, ktorého materský klub neprihlásil družstvo do súťaže a nie je oprávnený
štartovať za iné družstvo tohto klubu môže ísť do ľubovoľného nového klubu.
V podmienkach TFZ sa to v registračnom letnom období týkalo hlavne hráčov MŠK
Turany. Spolu v období od 01.01.2017 do 30.09.2017 bolo podaných 375 žiadostí
o prestup, resp. prestupov s obmedzením, zmien registrácii a zamietnutých. Z toho sa
236 žiadostí týkalo dospelých, 57 dorastencov, 67 žiakov a 15 prípravkárov.
V porovnaní s rokom 2016 je to o 58 žiadostí viac. Všetky žiadosti boli schválené
podľa v tom období platných prestupových poriadkov SFZ. Správa je súčasťou tejto
zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.

Uzn.č.71/2017 VV TFZ vzal na vedomie správu o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiac 2017.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Ekonóm TFZ ústne prítomných informoval o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok
2017. P. Arvay informoval o počiatočnom stave a stave finančných prostriedkov
k 30.09.2017. Hospodársky výsledok zhodnotil ako kladný. A to aj napriek tomu, že
futbalovým klubom bolo vyplatených rozhodnutím konferencie TFZ spolu 4500 € na
videokamery (180 € pre FK). Tzn. že by kladný hospodársky výsledok bol ešte o túto
sumu vyšší.

Uzn.č.72/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok
2017.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Všetci prítomní obdržali Správu HK č. 02/2017. V správe sú rozpísané poplatky
jednotlivých komisií za mesiac máj – august 2017. V správe sa tiež uvádza platobná
disciplína platieb aj za R a DZ za jesennú časť súťažného ročník 2017/2018. Správa
hodnotí, že platobná disciplína FK za toto obdobie je na veľmi dobrej úrovni. Správa
je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.

Uzn.č.73/2017 VV TFZ vzal na vedomie Správu HK TFZ č. 02/2017 o platobnej disciplíne
klubov.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Prezident TFZ informoval o pripravenosti volebnej konferencie TFZ, ktorá sa
uskutoční 20.10.2017 o 16.00 hod. v Mošovciach. Dňa 16.10.2017 pôjdu zástupcovia
TFZ dohodnúť bližšie podrobnosti ako občerstvenie a pod. Vedením konferencie

poveril prezident TFZ pána Ing. Petra Šmida, člena VV TFZ. Pozvánky spolu
s materiálom boli zaslané futbalovým klubom poštou. V pondelok 16.10.2017 sa
v priestoroch TFZ uskutoční aj zasadnutie Volebnej komisie TFZ, ktorá prerokuje
návrhy od klubov a VV TFZ a po tomto zasadnutí zverejní kandidátnu listinu na
webovom sídle TFZ.
Uzn.č.74/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti Volebnej konferencie TFZ,
ktorá sa uskutoční 20.10.2017 o 16.00 hod. v Mošovciach.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Na konferencii TFZ, ktorá sa uskutočnila 11.07.2017 sa uskutočnila voľba volebnej
komisie TFZ, kde boli zvolení za predsedu – Dušan Hrivnák, a členov – Marek Tupý
a Vladimír Ďanovský. Dňa 27.09.2017 sa p. Hrivnák ospravedlnil za neúčasť na
volebnej konferencii z dôvodu študijných povinností. Z toho dôvodu bol navrhnutý na
toto miesto p. Ing. Milan Hanzel. S čím prítomní členovia VV súhlasili.

Uzn.č.75/2017 VV TFZ schválil za na člena Volebnej komisie TFZ p. Ing. Milana Hanzela.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Prezident TFZ p. Horák informoval o doručených návrhoch od FK na kandidátov do
funkcie prezident TFZ, podpredseda VV TFZ, predseda KM a predseda DK. Ostatné
návrhy kandidátov na funkcie ako predseda KR, predseda TMK, predseda HK,
predseda a členovia RK, predseda OK a ekonóm TFZ navrhol VV TFZ a mená sú
súčasťou prílohy č. 1 tejto zápisnice. Príloha bude podkladom pre Volebnú komisiu na
kandidátnu listinu, ktorá bude zverejnená na webovom sídle TFZ. Prílohu č. 1 tvoria
aj písomné súhlasné stanoviská kandidátov.

Uzn.č.76/2017 VV TFZ prerokoval a schválil kandidátov do funkcií a orgánov TFZ a ukladá
sekretárovi TFZ predložiť prílohu Volebnej komisii TFZ.
Z: sekretár TFZ
T: 16.10.2017
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 10.

Prítomní si prešli návrhy na zabezpečenie hudby na 23.ročníku plesu TFZ.
O konečnom výsledku bude rozhodnuté na najbližšom zasadnutí VV TFZ, ktoré sa
uskutoční po volebnej konferencii TFZ.

K bodu 11.

Sekretár TFZ pripravil možnosti variant, ktoré by mohli byť podkladom pre rokovanie
futbalovým klubom. Predseda TMK TFZ p. Petrík na základe toho predniesol návrh
na úpravu hracieho systému pre prípravku U11 s menšími úpravami materiálu. Je za
to, aby prípravka hrala turnajovým spôsobom, pretože má za to, že veľký počet
zápasov, ako je momentálne v súťažnom ročníku 2017/2018 nerieši pri malých deťoch
trénersko-metodický proces. Preto ho prezident TFZ požiadal o predloženie materiálu
s max. 2 návrhmi, ktoré by boli predložené zástupcom FK (trénerom resp. vedúcim
družstiev). Stretnutie s týmito zástupcami by sa konalo predbežne v mesiaci november
resp. december 2017, ktorí by schválili jednu z variant. Následne by konferencia TFZ
formálne schválila riešenie hracieho systému na konferencii TFZ. Pred začiatkom
jarnej časti ročníka sa uskutoční stretnutie účastníkov súťaže U13. Súťaž U15 je
rozlosovaná aj na jarnú časť ročníka 2017/2018 a VV TFZ neodporúča meniť hrací
systém.

Uzn.č.77/2017 VV TFZ prerokoval varianty hracieho systému U11 a U15 a ukladá predsedovi
TMK TFZ pripraviť návrh na stretnutie s účastníkmi súťaží.
Z: predseda TMK TFZ
T: 09.11.2017
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0

K bodu 12.

Rôzne:
p. Horák – informoval o žiadosti o finančnú podporu na účely organizovania
halových mládežníckych futbalových turnajov, ktorú zaslal p. Michal Pyšný z FC
Tatran Kláštor pod Znievom. Majú záujem zorganizovať futbalové halové turnaje, na
ktorých dostanú priestor tímy zo súťaží organizovaných TFZ v kategóriách U11, U13
a U15. Plánujú zorganizovať 3 samostatné turnaje pre každú kategóriu zvlášť. Žiadosť
obsahuje predbežnú kalkuláciu na jeden turnaj ako aj celovo plánovaný rozpočet
zabezpečenia 3 turnajov. FK žiada dotáciu od TFZ vo výške 300 €, tzn. 100 € na jeden
turnaj jednej kategórie. Členovia VV TFZ súhlasia s poskytnutím dotácie
s pripomienkou vznesenou na zasadnutí,
- predniesol materiály týkajúce sa odmeňovania delegovaných osôb v rámci
dobrovoľníckej činnosti. Materiály budú zaslané ku kontrole podpredsedovi VV TFZ
pre legislatívu a predsedovi KR TFZ,
- informoval o tom, že volebnej konferencie sa zúčastní aj zástupca SsFZ,
- informoval o pláne výstavby ihriska s umelou trávou a súvisiacou infraštruktúrou, na
ktoré bolo vládou Slovenskej republiky schválený finančný príspevok v hodnote
500 000 € v lokalite Martin,
p. Borcovan – navrhol zakúpiť externý harddisk a čítačku SD kariet pre potreby
odborných komisií v súvislosti so zavedením videozáznamov.

Uzn.č. 78/2017 VV TFZ schválil finančný príspevok vo výške 300 € pre FC Tatran Kláštor pod
Znievom na organizáciu troch turnajov pre kategórie U11, U13 a U15.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 1
Uzn.č. 79/2017 VV TFZ schválil zakúpenie externého harddisku a čítačky SD kariet pre
potreby odborných komisií TFZ.
Z: sekretár TFZ
T: do 20.10.2017
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 1
K bodu 13.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

