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. 12/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 27. 11. 2017
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2017/2018
(písomne) – súťaže mládeže
4. Zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka
2017/2018 (písomne)
5. Návrh rozpočtu na rok 2018 (písomne)
6. Schvaľovanie náhradníkov na konferencie SsFZ
7. Informácie ku konferencii SsFZ (15.12.2017)
8. Informácie o zabezpečení plesu
9. Rôzne
10. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: Moric
Z: Baják
Z: Arvay
Z: čl. VV TFZ
Z: Horák
Z: organizačný výbor
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v kancelárií sekretára TFZ,
ktorý otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ sl. Tileschová.
Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené.

K bodu 3.

K tomuto bodu sa vyjadril predseda KM TFZ p. Moric, ktorý vyhodnotil jesennú
časť ročníka 2017/2018 v súťažiach prípravky, mladších žiakov, starších žiakov
a dorastu. Všetkým prítomným odovzdal správu v ktorej sa uvádza počet divákov
na MFS, najlepší strelci jednotlivých súťaží, počet kontumácií, hodnotenie
najlepších hráčov v žiackych a dorasteneckých súťažiach podľa hodnotenia
trénerov uvádzaných v zápisoch, počet osobných trestov, atď. Správa je súčasťou
tejto zápisnice, je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ a bude predložená delegátom
konferencie na najbližšej konferencii TFZ.

Uzn.č.88/2017 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2017/2018
v súťažiach mládeže.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Ďalej pokračoval v hodnotení jesennej časti ročníka 2017/2018 predseda DK TFZ
p. Baják, ktorý predložil všetkým prítomným správu o činnosti DK za spomínané
obdobie. Zasadnutia sa konali spravidla každý utorok. DK na svojich zasadnutiach
riešila previnenia hráčov, rozhodcov, DZ, funkcionárov a priestupky FK. Uvedené
previnenia boli riešené na základe zápisov o stretnutí, správ DZ, videozáznamov,
vlastných zistení a v závažných prípadoch na základe výpovedí pozvaných
previnilcov na DK. Disciplinárna komisia po dohode s VV TFZ, ako aj v zmysle
diskusie z konferencie TFZ konanej 20.10.2017, ruší účinnosť udelených
a evidovaných ŽK v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 pri ktorých
nebola uložená DS, to znamená, že od jarnej časti sa evidencia ŽK počíta od nuly
(0). DS udelená za 5 ŽK v poslednom kole jesennej časti musí byť v jarnej časti
vykonaná.

Uzn.č.89/2017 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka
2017/2018.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.90/2017 VV TFZ po dohode s riadiacimi orgánmi súťaží a DK TFZ nariaďuje
a schvaľuje:
1. Ruší účinnosť udelených a evidovaných ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach
TFZ napomenutí v jesennej časti ročníka 2017/2018, pri ktorých nebola
uložená disciplinárna sankcia (čl.37, ods. 5 DP).
2. Zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK podľa bodu 1., to znamená, že
napomenutia sa do jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 neprenášajú
a počet ŽK sa počíta od nuly (0).
3. Uznesenie bolo schválené Výkonným výborom TFZ dňa 27. novembra
2017 a nadobúda účinnosť dňom 01. decembra 2017.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 5.

Ekonóm TFZ pripravil návrh rozpočtu TFZ na rok 2018. Materiál obdržali všetci
prítomní členovia VV. P. Arvay sa vyjadril k niektorým bodom návrhu. Prítomní
nemali výhrady. Návrh rozpočtu na TFZ na rok 2018 bude predložený delegátom
konferencie na najbližšej konferencii TFZ.

Uzn.č.91/2017 VV TFZ schválil návrh rozpočtu TFZ na rok 2018 a odporúča delegátom
konferencie ho schváliť na najbližšej konferencii TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Prezident TFZ p. Horák informoval o ospravedlnení sa delegáta konferencie SsFZ
p. Jesenského, ktorý sa pre pracovné povinnosti nemôže zúčastniť konferencie
SsFZ, ktorá sa bude konať 15.12.2017 v Banskej Bystrici. V tejto súvislosti VV
TFZ navrhol a schválil náhradníkov za delegátov na konferencie SsFZ.
Náhradníkom za delegáta konferencie zastupujúci TFZ je Peter Moric (predseda
KM) a náhradníkom za delegáta konferencie zastupujúci FK hrajúci v súťažiach
TFZ je Aleš Ondruš (ŠK Dynamo Diviaky).

Uzn.č.92/2017 VV TFZ schválil náhradníkov za delegátov na konferencie SsFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

K tomuto bodu sa vyjadril v krátkosti prezident TFZ. Informoval o návrhoch
kandidátov do orgánov SsFZ, ktoré sekretariát TFZ zašle v stanovenom termíne
na Stredoslovenský futbalový zväz. Návrhy kandidátov sú v súlade s rozhodnutím
konferencie TFZ, ktorá sa konala 20.10.2017 v Mošovciach.

Uzn.č.93/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie ku konferencii SsFZ, ktorá sa bude
konať 15.12.2017 v Banskej Bystrici
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Prezident TFZ prešiel s prítomnými členmi VV TFZ všetky potrebné úlohy
k zabezpečeniu plesu. Sála v penzióne Čierna pani je zabezpečená na 26.01.2018.
Žiadosti na spoluprácu boli zaslané. Vstupenky budú dané do tlače v priebehu 50.
kalendárneho týždňa. Na futbalové kluby bolo zaslané II. kolo ankety s termínom
doručenia vyplnených formulárov do 15.12.2017. Po tomto termíne budú
distribuované vstupenky spolu s pozvánkami pre najlepších hráčov. Prítomní
členovia VV súhlasili s kúpu ocenení pre 13 najlepších futbalistov vo forme
dresov a športových tašiek od firmy SPORTIKA, ktorí vzídu z ankety Najlepší
futbalista roka 2017, najlepšieho dorastenca za rok 2017 a najlepšieho žiaka za
rok 2017.

Uzn.č.94/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení 23. ročníka

reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 26.01.2018 v spoločenskej
sále penziónu Čierna pani v Martine.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Rôzne:
p. Horák – informoval o vykonaní vyúčtovania platieb za R a DZ za jesennú časť
ročníka 2017/2018. Vyúčtovacie faktúry boli zaslané na FK a vzniknuté preplatky
budú zaslané na bankové účty FK, ktoré majú uvedené v systéme ISSF.
- informoval o čerpaní finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu, kde
v čase konania VV z futbalových klubov ktoré sú príslušné ku TFZ nemali
vyčerpané prostriedky FK Príbovce, Mošovce a čiastočne Diviaky.
- informoval o doručenej žiadosti o poskytnutie príspevku TFZ na turnaj
prípravky od Tatran Turany, v ktorej žiadajú finančný príspevok v hodnote 150 €.
Medzi členmi VV TFZ prebehla krátka diskusia ku žiadanej výške príspevku ako
aj k neúčasti FK Turany na poslednej konferencii TFZ. Z diskusia vzišiel návrh
podporiť turnaj vo výške 100 € s termínom vyúčtovania celkovej deklarovanej
výdavkovej časti do 15.12.2017. V rámci tohto bodu sa prerokovala aj úprava
Smernice o poskytovaní príspevku TFZ na turnaje mládeže, kde bližšie sa touto
úpravou budú členovia VV TFZ zaoberať na najbližšom zasadnutí VV.
- požiadal predsedov odborných komisií o predloženie členov komisií na
najbližšie rokovanie VV. Zároveň bude možnosť navrhnúť členov do komisií
ponúknutá FK prostredníctvom úradnej správy.

Uzn.č.95/2017 VV TFZ schválil finančný príspevok vo výške 100 € na organizáciu turnaja
prípravky pre Tatran Turany v zmysle Smernice o financovaní turnajov
s príspevkom TFZ, s termínom vyúčtovania do 15.12.2017,
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.96/2017 VV TFZ ukladá predsedom komisií predložiť návrh na členov odborných
komisií (ŠTK, KM, DK, KR, TMK, HK, OK).
Z: predsedovia odb. komisií
T: do 11.12.2017
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 10.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

