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. 05/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 29. 05. 2017
Prítomní:
Ďalej prítomní:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Priebežné hodnotenie súťaží TFZ,
používanie ISSF systému
4. Príprava a zabezpečenie turnajov konaných
v mesiaci jún 2017
5. Príprava RS TFZ pre ročník 2017/2018,
predloženie návrhov za jednotlivé komisie

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: predsedovia komisií, VV TFZ
Z: Horák, Tileschová, Moric, Ing. Šmid

Z: Mgr. Borcovan, Tileschová,
predsedovia komisií
6. Správa HK TFZ o plat. disciplíne klubov
Z: Bučko
7. Návrhy rozhodcov a DZ na postup do SsFZ Z: Ing. Šmid
8. Zvolanie Konferencie TFZ (v zmysle Stanov
TFZ, rozdelenie úloh, materiálno-technické
zabezpečenie)
Z: Horák, čl. VV TFZ
9. Rôzne
10. Záver
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 z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené.

K bodu 3.

K priebežnému hodnoteniu súťaží TFZ sa ako prvý vyjadril predseda ŠTK p.
Borcovan. Stretnutia II. QUICK triedy prebiehajú bez problémov, nariadené
dohrávky budú odohrané 10.06.2017 resp. 17.06.2017, v ktorých sa rozhodne aj
o víťazovi súťaže. Pri hodnotení I. QUICK triedy sa vyjadril k nepokojom na MFS,
ktoré sa odohrali v 21. a 22. kole. V oboch stretnutiach bol inzultovaný rozhodca
hráčom. V čase konania zasadnutia VV TFZ, bol prvý incident prešetrený a hráč
Jakub Šmatlák z M. Čepčína potrestaný desiatimi mesiacmi nepodmienečne
a futbalový klub pokutou. Druhú inzultáciu riadiaci orgán bude riešiť na najbližšom
zasadnutí komisie. V súvislosti s nepokojmi na ihriskách prezident TFZ p. Horák
informoval aj o incidente zo 17. kola II. QUICK triedy v zápase Košťany –
Krpeľany, kde bol opľutý rozhodca, údajne členom realizačného tímu Krpelian.
Materiály, ktoré boli k dispozícii odovzdal príslušných odborným komisiám.
V tejto súvislosti informoval aj o liste od DZ p. Jozefa Zajasenského v ktorom
informoval aj o ukončení aktívnej činnosti DZ, čoho hlavným dôvodom sú aj
nepokoje na ihriskách, ktoré sa v poslednom období odohrali. Predseda KM p.
Moric sa vyjadril k súťažiam mládeže ako k bezproblémovým. Jediné negatívum
v súťažiach mládeže vidí v prekladaní zápasov prípraviek. Taktiež prítomní
v tomto bode prediskutovali pilotný projekt U13, čoho výsledkom bolo poverenie
sekretára kontaktovať p. Pyšného s FC Tatran Kláštor pod Znievom, ktorý prišiel

s myšlienkou organizovať tento pilotný projekt, a dohodnúť podmienky či
pokračovať v U13 aj v ďalšom ročníku. Prihlášky pre nový súťažný ročník
2017/2018 sa budú podávať do 04.07.2017 do 24.00 hod. prostredníctvom ISSF.
Uzn.č.30/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o priebežnom hodnotení TFZ súťaží
a tiež vzal na vedomie list od DZ Jozefa Zajasenského.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák, ktorý postupne prešiel všetky aktivity,
ktoré sa budú konať v mesiaci jún 2017. Dňa 10.06.2017 sa odohrajú dohrávky II.
QUICK triedy v ktorých sa rozhodne o víťazovi súťaže. 17.06.2017 sa bude konať
turnaj prípraviek Memoriál Silvestra Huju, ktorý organizuje TFZ v spolupráci
s obcou Sučany a FO Tatran Sučany. V tento víkend, t.j. 17.-18.06.2017 sa
odohrajú aj posledné kolá futbalových majstrovských súťaží v kategórii žiakov,
dorastu a dospelých. Dňa 24.06.2017 sa bude konať už tradičný turnaj žiakov
Memoriál Ľudovíta Hojného, kde tento rok sa koná už jeho 20. ročník. Na tento
turnaj bola pre TFZ poskytnutá aj finančná dotácia od Žilinského samosprávneho
kraja a SsFZ. 25.06.2017 sa na ihrisku víťaza I. QUICK triedy uskutoční zápas
výberu Turca proti víťazovi I. QUICK triedy.

Uzn.č.31/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o príprave a zabezpečení turnajov
konaných v mesiaci jún 2017 a ukladá sekretárovi zabezpečiť ceny pre
víťazov.
Z: sekretár TFZ
T: do 10.06.2017
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.32/2017 VV TFZ schválil použitie dotácie od Žilinského samosprávneho kraja na 20.
ročník Memoriálu Ľudovíta Hojného a nákladov súvisiacich s organizáciou
turnaja.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 5.

Pred zasadnutím VV TFZ, sl. Tileschová zaslala členom VV návrh Rozpisu súťaží
TFZ na súťažný ročník 2017/2018 so žiadosťou o zaslanie prípadných zmien.
Prítomní si prešli zmeny, ktoré sekretár TFZ zapracoval do návrhu. Bližšie sa
Rozpisom súťaží TFZ pre nový súťažný ročník budú zaoberať členovia VV na
najbližšom zasadnutí VV.

K bodu 6.

Predseda HK TFZ p. Bučko predložil všetkým prítomným správu o platobnej
disciplíne klubov za obdobie január – apríl 2017. V správe sú rozpísané poplatky
z jednotlivých komisií za každý mesiac. Správa ďalej uvádza úhrady klubov
v lehote splatnosti, v lehote 5 dní po splatnosti – v zmysle RS TFZ a po lehote
splatnosti. V tomto období bola platobná disciplína MZF na požadovanej úrovni
s výnimkou niektorých klubov, ktoré sa omeškali s platbami o pár dní a boli
odstúpené na DK TFZ. Avšak v náhradnom termíne, stanovenom disciplinárnou
komisiou, boli všetky platby uhradené. Správa HK TFZ je k nahliadnutiu na
sekretariáte TFZ.

Uzn.č.33/2017 VV TFZ vzal na vedomie správu Hospodárskej komisie TFZ č. 1/2017.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Predseda KR TFZ p. Ing. Šmid navrhol na postup rozhodcov a DZ do SsFZ
rozhodcov Maroša Calíka a Rastislava Riška, ktorí úspešne absolvovali skúšky.
Niektorí členovia VV TFZ mali výhrady k spomínaným rozhodcom, avšak súhlasia
s návrhom na postup do súťaží SsFZ, okrem jedného člena VV.

Uzn.č.34/2017 VV TFZ schválil návrh predsedu KR TFZ na postup rozhodcov Maroša
Calíka a Rastislava Riška do súťaží riadených SsFZ.

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 6, proti – 1 (Ing. Bágel), zdržal sa - 0
K bodu 8.

Prítomní v zmysle stanov TFZ podali návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ.
Nakoľko sa po Konferencii TFZ koná aktív ŠTK a KM, musí sa konať konferencia
až po aktíve SsFZ (03.06.2017). Z toho dôvodu členovia VV TFZ stanovili dátum
11. júla 2017 o 16.00 hod. Pred zasadnutím VV TFZ sekretár overil voľné priestory
v penzióne Čierna pani v Martine. Konferencia sa bude konať v Lobby bare
penziónu Čierna pani. Predbežný program konferencie prerokovaný na zasadnutí
bude zverejnený na webovom sídle TFZ.

Uzn.č.35/2017 VV TFZ schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ, ktorá sa
uskutoční 11. júla 2017 o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine a ukladá
sekretárovi TFZ zverejniť predbežný program konferencie TFZ na webovom
sídle TFZ.
Z: sekretár TFZ
T: do 01.06.2017
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Rôzne:
p. Horák - informoval o zmluve o reklame so spoločnosťou SPORTIKA SK,
s.r.o., ktorú podpísal,
- navrhol zrušiť registračný poplatok pri základnej registrácii hráča do 10. roku
veku hráča, s čím členovia VV TFZ súhlasili,
- informoval o podanej žiadosti o dotáciu na Úrad vlády Slovenskej republiky, kde
o zámere podať túto žiadosť informoval VV TFZ na predchádzajúcom zasadnutí,
- informoval o úprave volebného poriadku TFZ, ktorý bude predmetom rokovania
na najbližšom zasadnutí VV TFZ,
p. Ing. Šmid – vyjadril nespokojnosť s incidentom, ktorý sa odohral po inzultácii
rozhodcu v Turanoch. Konkrétne s tým, že funkcionári FK žiadali od rozhodcov
aby sa podrobil dychovej skúške na alkohol (výsledok dychovej skúšky hlavného R
– 0,00 ‰), ktorú im mali dať vykonať privolaný policajti.

Uzn.č.37/2017 VV TFZ schválil návrh prezidenta TFZ na zrušenie registračných poplatkov
pri základnej registrácii hráča do 10. rokov veku hráča.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.38/2017 VV TFZ schválil zmluvu o reklame a spoluprácu so spoločnosťou SPORTIKA
SK, s.r.o.
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

