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. 02/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 20. 02. 2017
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o hospodárení TFZ za rok 2016, informácia
o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 31.12.2016,
evidencia pokút a správy transparent. účtu za rok 2016
4. Správa o platobnej disciplíne klubov
5. Zloženie odborných komisií TFZ
komisií
6. Prerokovanie požiadavky SsFZ na aktualizáciu
zoznamu delegátov Konferencie SsFZ v súlade s
legislatívou SsFZ
7. Voľba náhradníka na delegáta konferencie SsFZ za
futbalové kluby na základe návrhov od FK
8. Príprava ankety na FK vo veci vyhotovovania
videozáznamov z MFS
9. Rôzne
10. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: Arvay, Bučko
Z: Bučko
Z: predsedovia

Z: Horák
Z: Horák
Z: Mgr. Borcovan,
čl. VV TFZ
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ, sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ, ktoré
otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ sl. Tileschová.
Uznesenia sú splnené. Predseda KR TFZ sa vyjadril k futsalovému turnaju
rozhodcov o pohár predsedu KR SsFZ, na ktorom sa zúčastnili rozhodcovia
z regiónu Turca a ktorí sa umiestnili na 3. mieste.

K bodu 3.

K tomuto bodu sa ako prvý vyjadril ekonóm TFZ p. Arvay, ktorý predložil
písomnú správu o hospodárení TFZ za rok 2016, ktorá bude predložená delegátom
na najbližšej Konferencii TFZ. Na základe tejto správy zhodnotil hospodársky
výsledok ako kladný. TFZ nemá záväzky voči iným subjektom. K evidencii pokút
a správe transparentného účtu za rok 2016 sa vyjadrí predseda HK TFZ p. Bučko
na nasledujúcom zasadnutí VV.

Uzn.č.7/2017 VV TFZ vzal na vedomie písomnú správu ekonóma TFZ o hospodárení TFZ
za rok 2016.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Predseda HK TFZ p. Bučko sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí
z dôvodu práceneschopnosti. Bod bude prerokovaný na ďalšom zasadnutí VV
TFZ.

K bodu 5.

Predseda ŠTK, KM, DK, TMK, RK, OK nepredniesli žiadne návrhy na nových
členov. Predseda KR predložil zoznam členov z dôvodu zmien pre jarnú časť:
Tibor Vojtek, Milan Holotík, Miroslav Škvarek, Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,
a taktiež predseda KM: Peter Maruška, Peter Kmeť, Jaroslav Murček

Uzn.č.8/2017 VV TFZ schválil zloženie odborných komisií TFZ na jarnú časť súťažného
ročníka 2016/2017.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.

P. Horák informoval o požiadavke, ktorá bola zverejňovaná v Spravodajcoch
SsFZ, ako aj zaslaná e-mailom vo veci delegátov Konferencie SsFZ tak, aby boli
v súlade s legislatívou SsFZ. Delegáti Konferencie SsFZ za TFZ sú p. Horák,
Baják, Moric a za FK – p. Hanko, Smik (vzdal sa funkcie, viď bod 7) a Burger.
SsFZ žiada o zaslanie upraveného zoznamu delegátov Konferencie tak, aby neboli
v rozpore napr. s čl. 34, ods. 3) Stanov SsFZ (delegáti nemôžu byť členovia RK,
DK alebo OK SsFZ). Za TFZ sa táto problematika dotýka p. Bajáka. Ten sa
vyjadril, že na základe informácií, ktoré mu poskytol sekretariát SsFZ sa do
volebnej Konferencie SsFZ zoznam delegátov nemení. Avšak aj napriek tomu
SsFZ vyzýva ObFZ k úprave delegátov. Za TFZ aj naďalej ostáva delegátom
Konferencie SsFZ aj p. Baják, tak ako bol zvolený Konferenciou TFZ. Tieto
nezrovnalosti neboli zapríčinené TFZ ani Konferenciou TFZ, ale SsFZ. Z toho
dôvodu si musí túto problematiku vyriešiť VV SsFZ.

Uzn.č.9/2017 VV TFZ prerokoval požiadavku SsFZ na aktualizáciu zoznamu delegátov
Konferencie SsFZ v súlade s legislatívou SsFZ.
K bodu 7.

V tomto bode programu zasadnutia VV TFZ p. Horák informoval prítomných
o vzdaní sa funkcie delegáta Konferencie SsFZ p. Ing. Ľudovíta Smika. Z dôvodu,
že do najbližšej Konferencie SsFZ sa neuskutoční Konferencia TFZ, VV TFZ
musel zvoliť náhradníka na delegáta Konferencie SsFZ zastupujúceho futbalové
kluby. Na futbalové kluby, hrajúce súťaže SsFZ bol zaslaný e-mail s požiadavkou
na zaslanie návrhu na delegáta Konferencie SsFZ. Návrh na delegáta zaslala TJ
Družstevník Blatnica, ktorý navrhujú p. Ing. Jaroslava Bágela.

Uzn.č.10/2017 VV TFZ schválil návrh futbalového klubu na náhradníka delegáta
Konferencie SsFZ p. Ing. Jaroslava Bágela za TJ Družstevník Blatnica.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 1 (Ing.
Bágel)
K bodu 8.

Na základe záverov Konferencie TFZ konanej dňa 16.11.2016, ktorá schválila
riešenie vyhotovovania záznamu zo stretnutí v súťažiach TFZ na základe
vyhodnotenia ankety, pripravil predseda ŠTK návrh v ktorom sú uvedené zásady
a podmienky vyhotovovania, technické zabezpečenie, orientačné ceny niektorých
videokamier a otázky pre FK. Anketa bude zaslaná spolu s pozvánkou na
spoločné stretnutie vedenia TFZ s FK, ktoré sa bude konať 17.03.2017 v hoteli
Gader v Blatnici. Vyplnenú anketu FK doručia na TFZ najneskôr do 17.03.2017
resp. zašlú e-mailom alebo prinesú na spomenuté stretnutie.

Uzn.č.11/2017 VV TFZ schválil návrh ankety vo veci vyhotovovania videozáznamu z MFS
v súťažiach TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.

Rôzne:
p. Horák – informoval o stretnutí s prevádzkarom hotel Gader v Blatnici,
o dohodnutom občerstvení na stretnutie vedenia TFZ s FK ako aj organizačnom
zabezpečení seminára R a DZ,

- o notebooku, ktorý bol v decembri 2016 doručený na TFZ. Notebook bol
zakúpený z prostriedkov Konvencie rozhodcov SFZ a je určený pre potreby KR
TFZ. Notebook bude využívaný primárne pre určený účel ale aj v rámci
efektívneho využívania podľa potrieb pre iné orgány TFZ tak, aby nebola
obmedzená potreba KR TFZ.
- informoval prítomných o novom riešení webovej stránky TFZ. Hlavnými
dôvodmi pre riešenie nového webu je flexibilita, zverejňovanie článkov resp.
súborov v reálnom čase vtedy keď to potrebujeme, a tiež ušetrenie finančných
prostriedkov na chod webu.
- s prítomnými prešiel možné termíny tradičných turnajov v mesiaci jún 2017,
- informoval o pokynoch k striedavému štartu hráčov, ktoré boli zaslané zo SFZ,
o nezaevidovaní už riadiacimi orgánmi schválenej dohody (papierovej)
o striedavom štarte,
- o doručených žiadostiach o poskytnutie príspevku TFZ na turnaj mládeže od ŠK
Dynamo Diviaky a mesta Turčianske Teplice. Žiadosti sa týkajú turnajov, ktoré sa
budú konať 04.-05.03.2017 v Turčianskych Tepliciach. Po prerokovaní žiadosti,
VV TFZ schválil finančný príspevok na turnaj mládeže pre ŠK Dynamo Diviaky
vo výške 150 €.
Uzn.č.12/2017 VV TFZ schválil finančný príspevok TFZ na turnaj mládeže pre ŠK
Dynamo Diviaky vo výške 150 €.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 10.

Záver zasadnutia VV TFZ vykonala sl. Tileschová, ktorá poďakovala prítomným
za účasť

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

