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. 08/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 28. 08. 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 súťaží TFZ
Personálne zabezpečenie MFS
Správa o hospodárení TFZ za I. polrok
2017 (písomne), informácia o záväzkoch
a pohľadávkach TFZ k 30.06.2017
6. Vyhodnotenie seminárov R a DZ (písomne)
7. Rôzne
8. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: predsedovia komisií
Z: Horák, Tileschová, Petrík

Z: Arvay
Z: Ing. Šmid
Z: Horák

K bodu 1.

Výjazdové zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v Blatnici, 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. Prezident TFZ v rámci
tohto bodu informoval prítomných o vyplatení pohľadávky TJ Javoriny Podhradie
vo výške 249,92 €, ktorú na základe Dohody o úhrade záväzkov medzi TFZ
a obcou Podhradie uhradila obec Podhradie.

K bodu 3.

Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák a odovzdal slovo predsedom riadiacich
orgánov ŠTK a KM. Predseda ŠTK p. Borcovan informoval o problémoch
s vypisovaním realizačného tímu v zápise o stretnutí. Futbalové kluby
neregistrujú funkcionárov klubu uvádzaných v zápise o stretnutí (športových
odborníkov) v zmysle pokynov, ktoré boli zaslané zo SFZ a tiež prezentované na
školení, ktoré organizoval TFZ. V Úradnej správe boli FK informované
o povinnosti uvádzania týchto osôb od 26.08.2017, avšak stále sa nájdu FK ktoré
neplnia túto povinnosť, preto ŠTK to bude riešiť na svojich zasadnutiach. Inak
súťaže prebiehajú bez väčších problémov. V rámci tohto bodu sa vyvinula
diskusia vo veci funkčnosti, resp. nefunkčnosti ISSF systému. V každom kole sa
objaví zápas kde je problém s nahrávaním nominácie z dôvodu výpadku ISSF.
Preto VV odporúča ak nejde vytvoriť zápis v ISSF 20 minút pred zápasom,
vytvoriť papierový zápis o stretnutí, aby sa MFS začalo načas. Avšak vo väčšine
prípadov, FK začnú len 20 minút pred zápasom vytvárať súpisky, čo je najväčší
problém. Taktiež informoval o zámere vyžiadania si od všetkých účastníkov I.
a II. QUICK triedy videozáznamy z dvoch po sebe idúcich kôl z dôvodu overenia
kvality videozáznamu a práce s kamerou. O tomto zámere bude ŠTK informovať
FK prostredníctvom Úradnej správy. Ďalej pokračoval predseda KM p. Moric.
Informoval o prvej kontumácii, ktorú zapríčinilo družstvo dorastu M. Čepčína.
Informoval tiež o množstve preložených zápasov prípraviek, ktoré vznikli
z dôvodu skorého začiatku súťaží v tejto kategórii. Ďalej sa ujal slova predseda
KR p. Šmid, ktorý podal návrh na doplnenie rozhodcov - Raček, Krkoška,

Štancel, Kepeš do nominačnej listiny rozhodcov pre ročník 2017/2018, čo
prítomní členovia VV schválili. Niektorí rozhodcovia ešte stále, po
niekoľkonásobných výzvach v Úradnej správe nepriniesli potvrdenie z lekárskych
prehliadok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať športovú činnosť – rozhodcu.
Preto po rozhodnutí KR TFZ budú mať pozastavené delegovanie na MFS do
doručenia tohto potvrdenia. Predseda DK p. Baják informoval o disciplinárnych
sankciách, ktoré boli udelené rozhodcom a DZ. Informoval o podaní ktoré bolo
doručené od R Čavolského z MFS Slovenské Pravno – Košťany. Podaním sa
budú zaoberať na najbližšom zasadnutí DK. Vyjadril nespokojnosť z R, ktorý
neuviedol vylúčenie hráča v zápise o stretnutí, tento R bol tiež disciplinárne
riešený.
Uzn.č.58/2017 VV TFZ schválil návrh na doplnenie rozhodcov Račeka, Krkošku, Štancela
a Kepeša na nominačnú listinu rozhodcov pre ročník 2017/2018.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.59/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o priebežnom hodnotení súťaží TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák. Z dôvodu nových funkcionalít ISSF
v zápisoch o stretnutí je možné v kolónke tréner uviesť len trénera s platnou
licenciou, ktorý má aj v ISSF rolu tréner. Z toho dôvodu TMK TFZ informovala
v Úradných správach o seminári, ktorý by mohol byť organizovaný na TFZ, spolu
s výzvou na prihlásenie sa. Sekretár TFZ sa informoval na SsFZ o konkrétnych
podmienkach, ktoré je potrebné zabezpečiť a tiež o finančných nákladoch. V čase
konania VV TFZ tieto informácie zo strany SsFZ neboli poskytnuté a z toho
dôvodu sa seminárom trénerov bude VV zaoberať aj na ďalšom zasadnutí VV.
Druhým bodom v rámci tohto prerokovaného bodu boli zdravotníci, resp.
zdravotná služba. Prezident TFZ navrhol, aby zväz v spolupráci so Slovenským
červeným krížom zorganizoval školenie zdravotníkov. Aj napriek tomu že už
desaťročia platí povinnosť mať zdravotnú službu na MFS. Cena kurzu prvej
pomoci je cca 20 € (poplatok závisí od počtu prihlásených záujemcov na kurz).
Prezident TFZ navrhol, aby zväz hradil cca 15 € na absolventa a absolvent si
uhradí len symbolický poplatok 5 € s čím prítomní členovia VV súhlasili.

Uzn.č.60/2017 VV TFZ schválil príspevok TFZ na kurz prvej pomoci pre záujemcov z FK
vykonávajúcich zdravotnú službu.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2017, ktorú pripravil ekonóm TFZ
obdržali všetci členovia VV. Na základe tejto správy zhodnotil hospodársky
výsledok ako kladný. P. Arvay sa vyjadril k jednotlivým položkám. TFZ nemá
k 30.06.2017 záväzky voči iným organizáciám. Správa obsahuje aj informácie
o stave účtu „Rozhodcovia“. Správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2017 obdržali
všetci prítomní a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.

Uzn.č.61/2017 VV TFZ vzal na vedomie správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2017
a informácie o záväzkoch.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Seminár R a DZ pred súťažným ročník 2017/2018 sa konal 28.07.2017
v priestoroch zasadačky TFZ. Súčasťou seminára bolo vyhodnotenie jarnej časti
súťaží TFZ ročníka 2016/2017 (hodnotenie R a DZ, chyby v zápisoch zo stretnutí,
absencie R,...), vypisovanie zápisov v ISSF, popis priestupkov, zmeny v RS TFZ
2017/2018, pokyny pre jesennú časť súťaží, hlavne čo sa týka obsadzovania R
a DZ a ospravedlnenia, zmeny a doplnky Pravidiel futbalu, informácie k fyzickým
previerkam R. Seminára sa zúčastnilo len 7 rozhodcov, 4 noví rozhodcovia a 2
delegáti. Ospravedlnených bolo 14 rozhodcov a neospravedlnili sa 6 rozhodcovia.

Po seminári sa uskutočnili na atletickej dráhe SOUS náhradné fyzické previerky.
Správu s vyhodnotením letného seminára R a DZ TFZ obdržali všetci prítomní
a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.
Uzn.č.62/2017 VV TFZ berie na vedomie vyhodnotenie seminára R a DZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Rôzne:
p. Horák – navrhol registrovať TFZ do registra prijímateľov na 2 % z daní
z dôvodu, že počas predchádzajúcich rokov bol prínosom, s čím všetci prítomní
súhlasili. Po skompletizovaní všetkých dokumentov potrebných na registráciu p.
Horák vykoná registráciu u notára.
- informoval o možnosti zmeny v spôsobe odmeňovania delegovaných osôb
z pracovnoprávneho vzťahu na dobrovoľnícku činnosť v zmysle zákona č.
406/2011 Z. z. o dobrovoľníckej činnosti a Zákona o športe od jarnej časti
ročníka. Týmto spôsobom fungujú aj iné oblastné futbalové zväzy. Uviedol, že sa
bude informovať na týchto zväzoch o potrebných úkonoch súvisiacich
s prechodom na túto činnosť.

Uzn.č.63/2017 VV TFZ schválil návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa na 2% z daní
a ukladá prezidentovi TFZ registráciu vykonať.
Z: Prezident TFZ
T: 30.09.2017
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.64/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o možnej zmene v spôsobe
odmeňovania delegovaných osôb.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

