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. 04/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 24. 04. 2017
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Priebežné hodnotenie TFZ – súťaží
Informácie o prestupoch za obdobie 1.-3. mesiac 2017
Informácia o pripravenosti medzioblastného
turnaja mladších žiakov
6. Schválenie realizačných tímov pre výber
dospelých s víťazom 1. triedy
7. Propagácia, sponzorovanie, reklama TFZ
8. Predloženie plnenia rozpočtu a celkového stavu
hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2017, stav záväzkov
a pohľadávok
9. Informácie z konferencie SFZ (konanej 31.03.2017)
10. Rôzne
11. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: predsedovia komisií
Z: Tileschová
Z: Petrík, Moric
Z: Petrík
Z: čl.VV TFZ, čl.
odb.komisií

Z: Arvay
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 p. Tileschová.
Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené.

K bodu 3.

Bod otvoril prezident TFZ p. Horák. Pripomenul informácie z poslednej Úradnej
správy, kde bola futbalovým klubom pripomenutá možnosť odloženia MFS
z dôvodu zlých poveternostných podmienok a odovzdal slovo predsedom riadiacich
orgánov. Predseda ŠTK p. Borcovan informoval, že súťaže prebiehajú bez väčších
problémov. Jediný zápas, ktorý bol odložený pre zlé poveternostné podmienky bol
zápas II. QUICK triedy Turček – T. Kľačany. Predseda KM p. Moric taktiež
informoval o neodohratých stretnutiach z dôvodu nespôsobilej HP, čo bolo
zapríčinené zlými poveternostnými podmienkami. KR bude žiadať od R potvrdenie
od lekára o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu.

Uzn.č.23/2017 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie TFZ súťaží.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Sekretár TFZ sl. Tileschová predložila všetkým prítomným správu o transferoch
v rámci TFZ za obdobie 1. – 3. mesiaca 2017. V tomto čase bolo podaných celkom
85 žiadostí o prestup, resp. prestup s obmedzením alebo ukončenie prestupu
z obmedzením. V porovnaní s rokom 2016 je to o 43 žiadostí menej. Z celkového
počtu podaných žiadostí bolo 67 žiadostí, ktoré sa týkali dospelých hráčov, 8
dorasteneckých, 7 žiackych a 3 detí v prípravkách. Z celkového počtu podaných
žiadostí bolo 77 žiadostí schválených a 8 zamietnutých. Zo všetkých žiadostí bola

len jedna žiadosť podaná papierovou formou, ostatné elektronicky prostredníctvom
ISSF. V porovnaní s rokom 2016 je to o 23 žiadostí menej, ktoré boli podané
papierovou formou. Z 8 zamietnutých žiadostí bola jedna žiadosť zamietnutá
hráčom a 7-krát systémom ISSF (z dôvodu vypršania lehoty na vyjadrenie). Všetky
žiadosti boli schválené podľa platného Registračného a prestupového poriadku
SFZ. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.
Uzn.č.24/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o prestupoch za obdobie 1. – 3. mesiaca
2017.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Predseda TMK p. Petrík informoval o medzioblastnom turnaji mladších žiakov,
ktorý sa bude konať 23.05.2017 v Dolnom Kubíne. Poriadateľom pre tento rok je
Oravský futbalový zväz. TMK pozve na výberové stretnutie hráčov – ročník 2005
z ktorých následne vytvoria výber Turca, ktorý bude reprezentovať TFZ Martin na
spomínanom turnaji. V tomto bode p. Petrík informoval prítomných aj o stretnutí
predsedov TMK ObFZ v pôsobnosti SsFZ, ktoré sa konalo 18.04.2017 v Banskej
Bystrici a ktorého sa zúčastnil. Informoval o možnosti organizovať seminár
trénerov licencie UEFA GRASSROOTS C pre začínajúcich trénerov bez
kvalifikácie na oblastných futbalových zväzoch. Podmienkou je minimálne 20
účastníkov. Z toho dôvodu prostredníctvom Úradnej správy TMK prezistí záujem
uchádzačov a ak by bol dostatočný počet účastníkov, bolo by možno zorganizovať
takýto seminár v mimo súťažnom zimnom období v priestoroch TFZ.

Uzn.č.25/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti medzioblastného turnaja
mladších žiakov a tiež informácie zo stretnutia predsedov TMK ObFZ
v pôsobnosti SsFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Predseda TMK plynulo prešiel k ďalšiemu bodu programu. Navrhol realizačný tím
v zložení Petrík, Bielik, Arvay na organizáciu zápasu výber TURCA dospelých
s víťazom I. QUICK triedy, ktorý sa predbežne uskutoční 25.06.2017. Termín
bude určený dodatočne, nakoľko víťaz môže určiť termín stretnutia.

Uzn.č.26/2017 VV TFZ schválil zloženie realizačného tímu na organizáciu zápasu výber
Turca dospelých s víťazom I. QUICK triedy v zložení – Petrík, Bielik, Arvay.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Prezident TFZ p. Horák sa v tomto bode vyjadril k sponzorstvu TFZ. Informoval
o tom, že v posledných dvoch rokoch podporila formou grantu na organizáciu
turnajov aj KIA Motors Slovakia, tento rok nám grant neschválili. Ale bola
schválená dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja na organizáciu Memoriálu
Ľudovíta Hojného a taktiež príspevok zo SsFZ. Taktiež TFZ z 2% z daní získa
finančné prostriedky, ktoré budú použité na organizáciu turnaja prípraviek.
Spomenul možnosť žiadať o dotáciu prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej
republiky. V zmysle výzvy uverejnenej na stránke Úradu vlády SR, TFZ zašle
žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na organizáciu žiackeho turnaja na ktorom
TFZ v prípade schválenia dotácie podporí zúčastnené FK materiálno-technickým
vybavením.

Uzn.č.27/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o propagácii, sponzorstve a reklame
TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Ekonóm TFZ p. Arvay predložil plnenie rozpočtu a celkový stav hospodárenia za
1. až 3. mesiac 2017. Materiál obdržali všetci prítomní. Hospodársky výsledok TFZ

za 1. štvrťrok 2017 je kladný. V správe sa tiež uvádza, že TFZ nemá žiadne
záväzky voči iným organizáciám. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je
k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.
Uzn.č.28/2017 VV TFZ vzal na vedomie plnenie rozpočtu a celkový stav hospodárenia za 1.
štvrťrok 2017.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Prezident TFZ p. Horák informoval prítomných o Konferencii SFZ, konanej
31.03.2017 v Senci. Ako informoval už na predchádzajúcom zasadnutí VV TFZ,
informoval sa na tejto Konferencii aj ohľadom príspevku, ktorý mal byť zaslaný na
SsFZ. V materiáli Konferencie návrh rozpočtu SFZ na rok 2017 bolo uvedené, že
SFZ ma vyplatiť v roku 2017 pre regionálne zväzy sumu 103 000,- € zo 310 000,€, kde 2/3 z celkovej sumy boli vyplatené v roku 2016. Túto skutočnosť potvrdil
osobne aj p. Kliment, generálny sekretár SFZ a je to voľne prístupné na videu
z tejto Konferencie na Youtube. Taktiež informoval, že prerozdelenie príspevku
v zmysle Zákona o športe z dotácie uznanému športu bude predmetom rokovania
Konferencie SFZ v júni z dôvodu, že sa vedú rokovania k tzv. krátkej novele
Zákona o športe, ktorá by posunula účinnosť vyplatenia minimálne 15%
z príspevku uznanému športu až od 01.01.2018. Ak by táto krátka novela bola
schválená, SFZ by v zmysle Zákona o športe malo povinnosť vyplatiť minimálne
10% z príspevku uznanému športu pre FK.

Uzn.č.29/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie z Konferencie SFZ konanej 31.03.2017
v Senci.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 10.

Rôzne:
p. Borcovan – vyjadril sa k videozáznamom z MFS v súťažiach TFZ a má za to, že
povinnosť nahrávať videá by mala byť od budúceho súťažného ročníka 2017/2018
nariadená riadiacim orgánom, pretože to pomôže pri riešení problémov, ktoré sa
udejú na HP ale taktiež je to aj určitá forma kontroly R na zápasoch. Predseda DK
p. Baják ho v tomto návrhu podporil.
p. Petrík – predniesol návrh ako by bolo možné vyhodnocovať najlepšiu 11-ku
roka. Navrhol aby po každom kole tréneri nahlásili 3 najlepších hráčov stretnutia,
bez rozdielu či je to hráč domácich alebo hostí, a týchto hráčov uvedie R do zápisu
o stretnutí. TMK by si viedla zoznam týchto hráčov a každému by boli pridelené
body. Prítomní navrhli, aby sa vyskúšala táto forma vyhodnocovania v jarnej časti
prebiehajúceho ročníka a v prípade úspechu by sa títo hráči od novej sezóny
uvádzali povinne.
p. Horák – informoval o správe na Facebooku od fanúšika, ktorý sa informoval či
TFZ neplánuje nariadiť zmenu UHČ zápasov, ktoré sa konajú v čase keď na MS
v hokeji sa budú konať zápasy slovenskej reprezentácie. Pripomenul, že je to
rozhodnutie každého FK ako sa rozhodne a majú možnosť požiadať po obojstrannej
dohody FK o preloženie MFS. Túto možnosť pripomenie sekretár aj v Úradnej
správe.

K bodu 11.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

