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. 03/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 27. 03. 2017
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnotenie školenia rozhodcov a delegátov zväzu
TFZ (písomne)
4. Návrh rozhodcov na školenie rozhodcov SsFZ
5. Informácie a závery zo stretnutia TFZ s FK
6. Správa o platobnej disciplíne klubov, evidencia pokút
a správy transparent. účtu za rok 2016
7. Účtovná závierka TFZ, požiadavka na RK o stanovisko
k účtovnej závierke za rok 2016 (písomne)
8. Priebežne hodnotenie TFZ súťaží
9. Príprava medzioblastného turnaja mladších žiakov
10. Informácie z Konferencie SsFZ (09.03.2017)
11. Informácie ku Konferencii SFZ (31.03.2017)
12. Rôzne
13. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: Ing. Šmid
Z: Ing. Šmid
Z: Horák
Z: Bučko
Z: Arvay, Bučko, RK
Z: preds. komisií ŠTK,
KM + čl. VV TFZ
Z: Petrík, Moric
Z: Horák, Ing. Bágel,
Moric, Baják
Z: Horák
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.

K bodu 3.

Ing. Šmid vyhodnotil seminár rozhodcov a delegátov TFZ, ktorý sa konal 18. a 19.
marca 2017 v hoteli Gader v Blatnici. Súčasťou seminára bolo vyhodnotenie jesennej
časti súťaží, výklad pravidiel futbalu a následné zmeny v PF, nové trendy
v rozhodovaní, záväzné pokyny pre R a DZ, videotesty (posudzovanie herných
situácii), písomný test rozhodcov a delegátov, vypisovanie zápisov o stretnutí
v systéme ISSF a pokyny pre jarnú časť súťaží. Výklad PF a ďalšie prednášky
prezentovali členovia KR a hostia semináru p. Baják a p. Ligas. Seminára sa zúčastnilo
12 rozhodcov I. triedy, 11 rozhodcov II. triedy, 3 delegáti TFZ a 3 záujemcovia
o rozhodovanie. Nezúčastnení rozhodcovia boli ospravedlnení z dôvodu pracovných
a súkromných povinností. Nezúčastnení rozhodcovia na tomto seminári absolvujú
náhradné testy. Noví rozhodcovia budú obsadzovaní po zaregistrovaní, podpísaní
dohôd a predložení rozhodcovského výstroja. Zároveň noví rozhodcovia budú
zaradený na nominačnú listinu rozhodcov TFZ. V rámci dopĺňania nominačných listín
ešte predseda KR navrhol rozhodcov Piški a Bodoň, preradiť do nominačnej listiny I.
QUICK triedy. Náklady na seminár budú hradené z vlastných zdrojov účastníkov
seminára, príspevku SsFZ určeného k vzdelávaniu rozhodcov a zo zdrojov TFZ.

Uzn.č.13/2017 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie školenia rozhodcov a delegátov zväzu
TZF.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0

Uzn.č.14/2017 VV TFZ schválil nominačné listiny rozhodcov I. a II. QUICK triedy.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

KR TFZ navrhuje na predlicenčný seminár R licencie „A“ SsFZ rozhodcov Calík
Maroš a Riško Rastislav. KR TFZ nahlási kontaktné údaje v zmysle Spravodajcu SsFZ
do 09.04.2017 na SsFZ. Seminár licencie „A“ pre rozhodcov nahlásených z ObFZ sa
uskutočnia 8. mája 2017 v B. Bystrici.

Uzn.č.15/2017 VV TFZ vzal na vedomie návrh KR TFZ vo veci nahlásenia R Calík a Riško na
predlicenčný seminár R licencie „A“ SsFZ a ukladá predsedovi KR TFZ nahlásiť
kontaktné údaje na SsFZ.
Z: Ing. Šmid
T: do 09.04.2017
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Bod otvoril prezident TFZ, ktorý v krátkosti pripomenul informácie, ktoré odzneli na
spoločnom stretnutí vedenia TFZ s FK v pôsobnosti TFZ, ktoré sa konalo 17.03.2017
v hoteli Gader v Blatnici. Hlavnými bodmi tohto stretnutia bolo vyhodnotenie ankety
vo veci vyhotovovania videozáznamu z MFS, ktorá vznikla na základe záverov
Konferencie TFZ konanej dňa 16.11.2016, kde Konferencia schválila riešenie
vyhotovovania záznamu z MFS na základe vyhodnotenia tejto ankety. Niektoré FK
vyplnenú anketu zaslali e-mailom pred týmto stretnutím, ale väčšina FK anketu
doručila na spoločné stretnutie. Z toho dôvodu vyhodnotenie spočívalo na tomto
stretnutí len v tom, kto je za alebo proti. Bližším vyhodnotením ankety ako aj závermi
tohto stretnutia, predseda ŠTK p. Borcovan navrhol uviesť do Úradnej správy oznam,
nech FK záväzne nahlásia do určeného termínu, ktoré majú záujem nahrávať
videozáznamy z MFS a v tom prípade im nebudú delegovaní pozorovatelia rozhodcov
– DZ. Avšak v prípade, že by si FK nahlásili, že budú všetky domáce MFS nahrávať,
je potrebné ustanoviť aj v RS TFZ, že riadiaci orgán si vyhradzuje právo vyžiadať
záznam z týchto stretnutí. Pri porušení zásad nahrávania, či nedodaní vyžiadaného
videozáznamu bude FK disciplinárne postihnutý čiastkou 60,- €, pri opakovaných
nedostatkoch aj zvýšenou čiastkou, s čím prítomní členovia VV súhlasili. Ďalším
bodom tohto stretnutia bolo zvýšenie paušálnych náhrad R a DZ o 1,- €, s čím všetky
zúčastnené kluby súhlasili a táto zmena bude taktiež zapracovaná v RS TFZ
2016/2017. Na stretnutí prezident TFZ informoval aj o priebehu Konferencie SsFZ
a nejasnostiach, ktoré tam odzneli. Bližšie informácie spomenie aj v bode 10.
programu tohto zasadnutia VV. Okrem týchto záležitosti sa FK vyjadrili aj
k organizácii a vyhlasovaniu ankety 11-ky roka. Predseda TMK TFZ p. Petrík
predniesol v krátkosti možnosti vyhodnocovania ankety ale konkrétne riešenie
prednesie na nasledujúcom zasadnutí VV.

Uzn.16/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie zo spoločného stretnutia vedenia TFZ s FK
a schválil aktualizované znenie RS TFZ 2016/2017 k 27.03.2017 vo veci
nahrávania videozáznamov z MFS a nominačných listín rozhodcov TFZ
a k 17.03.2017 zvýšenie paušálnych náhrad R a DZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Všetci prítomní obdržali Správu HK č. 13. V správe sú rozpísané poplatky
jednotlivých komisií za mesiace september až december 2016, ktoré boli uhradené
v lehote splatnosti, v lehote 5 dní a tiež aj tie ktoré boli uhradené po splatnosti. Správa
taktiež uvádza evidenciu pokút a správy transparentného účtu SFZ za rok 2016. Za rok
2016 boli udelené pokuty TJ Slovan Bystrička za porušenie čl. 58 DP za HNS diváka
vo výške 30,- € a MFK Tepličan tiež za porušenie čl. 58 DP vo výške 100-, €. TFZ
uhradilo odvod vo výške 50 % (celkovo 65,- €) z pokút v zmysle pokynov na
prevádzkový účet SFZ. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na
sekretariáte TFZ.

Uzn.č.17/2017 VV TFZ vzal na vedomie správu hospodárskej komisie TFZ č. 13 o platobnej
disciplíne klubov a evidencii pokút a správy transparentného účtu SFZ za rok
2016.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Ekonóm TFZ p. Arvay sa vyjadril k účtovnej závierke za rok 2016, ktorú odovzdal na
Daňovom úrade. Vysvetlil jednotlivé položky z daňového priznania, vyjadril sa
k sumám na začiatku a konci kalendárneho roka. K účtovnej závierke sa vyjadril aj
predseda RK p. Fabian, ktorého VV požiadal o stanovisko. Revízna komisia TFZ na
svojom zasadnutí vo februári 2017 nezistila žiadne nedostatky, všetky doklady
súhlasia s evidenciou v pokladničnej knihe. Podklady k hospodáreniu TFZ budú
spracované a predložené na najbližšej konferencii TFZ.

Uzn.č.18/2017 VV TFZ vzal na vedomie účtovnú závierku a stanovisko RK TFZ k účtovnej
závierke za rok 2016.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

K tomuto bodu sa vyjadrili predsedovia odborných komisií len v krátkosti, nakoľko sa
odohrali prvé jarné kolá v súťažiach I. QUICK triedy, dorastu a žiakov. Všetky zápasy
prebehli viac menej bez komplikácii, s výnimkou zápasu žiakov Turany – Mošovce.
Avšak šetrením sa bude KM TFZ zaoberať na zasadnutí v utorok 28.03.2017.

Uzn.č.19/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o priebežnom hodnotení TFZ súťaží.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

V čase konania tohto zasadnutia VV ešte neboli k dispozícií propozície
medzioblastného turnaja mladších žiakov pre rok 2017. Známy je len organizátor
tohtoročného turnaja, ktorým pre skupinu v ktorej bude hrať výber TFZ Martin je
ObFZ Dolný Kubín. Bližšími informáciami sa bude VV zaoberať na nasledujúcom
zasadnutí VV v apríli.

K bodu 10.

Prezident TFZ p. Horák pripomenul zaujímavosti a skutočnosti z Konferencie SsFZ,
ktorá sa konala 09.03.2017 v Banskej Bystrici a o ktorých informoval aj na stretnutí
vedenia TFZ s FK v Blatnici. „Povinné“ body Konferencie prebiehali bez väčších
problémov. Zaujímavosťou z pohľadu prezidenta bolo schvaľovanie hospodárenia
SsFZ za rok 2016. Materiál obdržali delegáti v dostatočnom časovom predstihu.
Z vysvetlením jednotlivých položiek a rozširujúcimi informáciami k materiálu vystúpil
vedúci sekretár SsFZ p. Matejka. Na základe materiálu sa p. Bágel, delegát
Konferencie SsFZ za TFZ zastupujúci FK TJ Družstevník Blatnica, informoval
ohľadom finančného príspevku z EURO 2016, koľko eur prišlo na účet a ako boli
využité. Odpoveďou bolo, že dotácie zo SFZ sú sčítané v jednej položke ale gro
prostriedkov išlo do akadémii a ÚTM. Prezident TFZ p. Horák ako delegát
Konferencie SsFZ za TFZ sa informoval o mimoriadnom finančnom príspevku, kde
SFZ podľa uznesenia VV SFZ mal prerozdeliť 310 000,- € na regionálne zväzy (pre
SsFZ 90 200,- €). Otázkou bolo, či tieto prostriedky už prišli na účet SsFZ a v akej
výške, nakoľko podľa verejne prístupného materiálu VV SFZ mali byť dve splátky
z vyššie spomenutej čiastky už pravdepodobne prerozdelené (1/3 do 30.04.2016, 1/3
po finálnom vyúčtovaní EURO 2016). A tiež podľa materiálu VV SFZ, ktorý bol
v čase konania Konferencie SsFZ opäť verejne prístupný, na zasadnutie ktoré sa malo
konať 14.03.2017 vo veci návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017, ostávalo SFZ vyplatiť
v roku 2017 pre regionálne zväzy sumu 103 000,- € zo spomínaných 310 000,- €.
Z toho mu logicky vyplýva, že 2 splátky SsFZ obržalo. Predseda SsFZ reagoval na
jeho príspevok, že na prelome rokov došlo 25 000,- €, čo predstavuje prvú časť
z balíku. Keďže prezident TFZ má za to, že SsFZ muselo obrdžať s čiastky 90 200,- €
viac ako spomenutých 25 000,- €, bude sa týmito prostriedkami zaoberať aj na
Konferencii SFZ, ktorá sa bude konať 31.03.2017 v Senci.

Uzn.č.20/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie z Konferencie SsFZ konanej dňa 09.03.2017
v Banskej Bystrici.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 11.

Prezident TFZ plynulo prešiel k ďalšiemu bodu a to k informáciám ku Konferencii
SFZ, ktorá sa bude konať 31.03.2017 v Senci. Ako delegát Konferencie bude aj
členom mandátovej komisie. Upozornil tiež na zaujímavosť, že aj v SFZ, ktorý
kritizuje nezlučiteľnosť funkcií v SsFZ, má vo svojich radoch problém
s nezlučiteľnosťou funkcií v zmysle Stanov. Informoval, že v rámci schvaľovania
rozpočtu SFZ na rok 2017 sa bude informovať o výške príspevku, ktorý mal byť
v roku 2016 vyplatený na regionálne zväzy.

Uzn.č.21/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie ku Konferencii SFZ, ktorá sa bude konať
dňa 31.03.2017 v Senci.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 12.

Rôzne:
p. Horák – informoval o návšteve zamestnancov SFZ, z dôvodu kontroly budovy
v ktorej sídli TFZ a ktorej vlastníkom je SFZ. Podľa ich vyjadrení SFZ tento rok
neplánuje žiadne väčšie investície.
- uložil sekretárovi zapracovať zmeny v RS TFZ 2016/2017, ktoré odzneli na dnešnom
zasadnutí VV a zverejniť ho na webovom sídle TFZ.

Uzn.č.22/2017 VV TFZ ukladá sekretárovi TFZ zapracovať zmeny v RS TFZ 2016/2017
a zverejniť ho na webovom sídle TFZ.
Z: sekretár TFZ
T: do 05.04.2017
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 13.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

