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. 09/2017
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 18. 09. 2017
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

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

6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Priebežné hodnotenie súťaží TFZ
Evidencia pokút a správy transparentného účtu,
správa HK TFZ za 5.-7. mesiac
Príprava a zvolanie organizačného výboru TFZ
pre zabezpečenie 23. ročníka plesu s vyhlásením
11-tky roka 2017
Informácie k školeniam zdravotníkov a trénerov
Návrh na zmenu zálohových platieb za R
na fakturáciu cez MZF
Zvolanie volebnej konferencie TFZ
Príprava návrhov na úpravu súťaží U15 a U11
ako materiál na schválenie delegátom konferencie
na spoločnom stretnutí
(závery Konferencie – 11.07.2017)

10. Rôzne
11. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: predsedovia odb. komisií
Z: Bučko
Z: Horák, Tileschová
Z: Horák, Petrík
Z: Horák, Tileschová
Z: Horák

Z: Borcovan, Moric, Petrík,
Tileschová
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v kancelárií sekretára TFZ,
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. Uzn.č.63/2017 bude
splnené 19.09.2017 podpísaním notárskej zápisnice k registrácii do zoznamu
prijímateľov na 2 % z daní.

K bodu 3.

Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Borcovan. Informoval
o odložených stretnutiach, ktoré sa mali pôvodne hrať 16.-17.09.2017, ale pre
nespôsobilý terén z dôvodu poveternostných vplyvov sa neodohrali. Z I. QUICK
triedy sa neodohralo stretnutie Dražkovce – Vrútky a z II. QUICK triedy Turany
– Slovenské Pravno. ŠTK v Úradných správach upozorňovala FK na povinnosť
uvádzať a registrovať osoby, ktoré sú prítomné na lavičke náhradníkov a ktoré
majú byť uvedené v zápise o stretnutí. Tieto nariadenia neplnili FK Kláštor pod
Znievom a Krpeľany. Z toho dôvodu budú odstúpené na riešenie DK na
najbližšom zasadnutí komisie. Spomenul tiež MFS I. QUICK triedy Trebostovo –
Kláštor, z ktorého bude predvolaný na zasadnutie ŠTK hlavný rozhodca Wehle
a vyžiadaný videozáznam, nakoľko má ŠTK informácie o zle uvedenom
konečnom výsledku a tiež zmenách v nomináciách na druhý deň po uskutočnení
stretnutia, kedy bol aj uzavretý zápis o stretnutí. Ďalej pokračoval s hodnotením
súťaží predseda KM p. Moric. Informoval o ďalších kontumáciách od posledného
zasadnutia VV a tiež o zmenách termínov stretnutí, hlavne v kategórii prípraviek.

Inak súťaže mládeže prebiehajú bez problémov. Predseda DK p. Baják vyjadril
nespokojnosť s HNS na stretnutiach, ako aj napríklad na stretnutí I. QUICK triedy
Ďanová – Trebostovo, kde po skončení stretnutia bola podľa zápisu zo stretnutia
zlá pozápasová atmosféra. Na najbližšom zasadnutí DK sa budú týmto zápasom
zaoberať. Predseda KR p. Šmid, informoval o obsadzovaní R na MFS, kde vo
veľkej miere pomáhajú krajskí rozhodcovia, ktorí nie sú delegovaní na vyššie
súťaže.
Uzn.č.65/2017 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie súťaží TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

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

K bodu 5.

23. ročník plesu TFZ s vyhlásením 11-tky roka sa pravdepodobne uskutoční
19.01.2018 v penzióne Čierna pani v Martine. Sála už je zarezervovaná.
Organizačný výbor pre zabezpečenie plesu bol zvolaný a tvorí ho prezident TFZ,
členovia Výkonného výboru a odborných komisií, ekonóm a sekretár TFZ. Aby
ples nebol pre TFZ finančne náročný, je potrebné osloviť sponzorov vďaka
ktorým zabezpečíme dôstojné športovo-spoločenské podujatie. V rámci diskusie
k tomuto bodu bol vyslovený názor, aby pre tento ročník nastala zmena oproti
minuloročným vo veci hudby, a to zabezpečením DJ-a namiesto hudobnej kapely.
Organizačný výbor plesu prezistí obsadenosť DJ-ov spomenutých na zasadnutí.

Uzn.č.66/2017 VV TFZ schválil zloženie organizačného výboru pre zabezpečenie 23.
ročníka plesu TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Prezident TFZ p. Horák informoval prítomných, že v čase zasadnutia VV je
nahlásených 18 účastníkov na kurz prvej pomoci, ktorý by bol ukončený
akceptovaným certifikátom na vykonávanie funkcie zdravotníka na MFS. Sekretár
TFZ navštívil sídlo Slovenského červeného kríža v Martine, avšak osoba
kompetentná na organizáciu týchto kurzov je momentálne mimo územia
Slovenskej republiky. Z toho dôvodu bude presný termín kurzu dohodnutý po
25.09.2017. K školeniu trénerov sa vyjadril tiež prezident TFZ, nakoľko predseda
TMK p. Petrík bol ospravedlnený za neúčasť na tomto zasadnutí VV. Informoval
o podrobnostiach, ktoré poskytol p. Štefaňák, člen TMK SsFZ a zároveň lektor
školenia, k organizácii školenia v priestoroch TFZ. V čase zasadnutia VV TFZ
bolo predbežne nahlásených 14 záujemcov. Sekretár TFZ v spolupráci
s predsedom TMK dohodne termín školenia s predpokladaným termínom konania
v mesiacoch január – február 2018.

Uzn.č.67/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie k školeniam zdravotníkov a trénerov.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Prezident TFZ p. Horák predniesol návrh na zmenu zálohových platieb za R a DZ,
ktoré sa posielali doteraz na rozhodcovský účet, na fakturáciu cez mesačnú zbernú
faktúru (MZF) v ISSF. Uviedol, že pre niektoré FK to môže byť prijateľnejšie
riešenie po častiach každý mesiac uhrádzať finančné prostriedky na delegované
osoby ako len v dvoch splátkach celú sumu. Taktiež dôležitý faktor na prechod na
fakturáciu cez MZF je, že finančné prostriedky na delegované osoby na
mládežnícke stretnutia môžu byť uhrádzané cez e-shop SFZ z prostriedkov
z príspevku uznanému športu. Prechod na fakturáciu cez MZF by bol až od jarnej
časti ročníka 2017/2018. To aj z toho dôvodu, že zálohové platby už vo väčšine
prípadov FK uhradili a tiež preto, že ku koncu kalendárneho roka sa vykoná
zúčtovanie prijatých zálohových platieb v priebehu roka 2017 a tým sa účtovne
uzavrie rok 2017 a tiež vyrovná rozhodcovský účet. Ďalší dôvod prečo na
fakturáciu cez MZF je lepšie prejsť od jarnej časti ročníka 2017/2018 je, že R

a DZ prejdú z pracovnoprávneho vzťahu na dobrovoľnícku činnosť v zmysle
zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníckej činnosti a Zákona o športe.
Uzn.č.68/2017 VV TFZ schválil návrh na zmenu zálohových platieb za R na fakturáciu cez
MZF od jarnej časti ročníka 2017/2018.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

V súlade zo Stanovami TFZ sa volebná konferencia koná každé 4 roky tak, aby sa
konala pred uplynutým štyroch rokov odo dňa konania poslednej volebnej
konferencie. Taktiež podľa Stanov TFZ sa riadna konferencia TFZ ma konať
minimálne dvakrát do roka a tieto konferencie by nemali byť spojené. Preto
prezident TFZ navrhol dátum konania volebnej konferencie TFZ na 20.10.2017.
Taktiež navrhol miesto konania Hasičskú zbrojnicu v Mošovciach, kde predbežne
predjednal prenájom priestorov. Dátum konania navrhol aj z dôvodu uzatvorenia
kandidátnej listiny do orgánov SsFZ na ich volebnú konferenciu, ktorá sa bude
konať v B. Bystrici. A to, aby sa predišlo situácii, že volebná konferencia TFZ
bude po uzatvorení kandidátnej listiny. Prítomní členovia VV súhlasili s dátumom
a miestom konania volebnej konferencie TFZ.

Uzn.č.69/2017 VV TFZ schválil návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa
uskutoční 20. októbra 2017 v spoločenskej sále budovy hasičskej zbrojnice
v Mošovciach o 16.00 hod.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Sekretár TFZ sl. Tileschová, pripravila materiál z možnými variantami
organizovania súťaží U11 a U15 od jarnej časti ročníka 2017/2018 v zmysle
záverov z konferencie konanej 11.07.2017. Keďže predseda TMK p. Petrík bol
ospravedlnený zo zasadnutia VV, tento bod bude prerokovaný na najbližšom
zasadnutí VV, nakoľko aj on bol názoru na zmenu organizácie súťaže prípraviek s
prihliadnutím na trénersko-metodický proces. Materiál zašle sekretár všetkým
členom VV na ich e-mailové adresy.

K bodu 10.

Rôzne:
p. Horák – informoval o zasadnutí VV SsFZ s predsedami ObFZ, ktoré sa konalo
07.09.2017 v B. Bystrici,
- otvoril problematiku e-shopu SFZ cez ktorý je možné čerpať prostriedky
z príspevku uznanému športu, o nespokojnosti futbalových klubov s výberom
a položkami v uvedenom e-shope. Taktiež informoval o e-mailovej komunikácii
medzi p. Melníkom z TJ Turčan Košťany nad Turcom a p. Letkom. Návrh na
zlepšenia pre SFZ bude prezentovať na najbližších stretnutiach s predstaviteľmi
SFZ.
p. Moric – informoval sa u prezidenta TFZ na predpokladaný termín zverejnenia
výzvy na 2. etapu projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry. Prezident TFZ p. Horák informoval, že predpokladaný termín na
podpis zmluvy medzi SFZ a vládou SR na čerpanie finančných prostriedkov zo
štátneho rozpočtu vo výške 6 mil. € je v polovici októbra a je možné, že po tomto
termíne bude zverejnená výzva na predkladanie žiadostí. TFZ bude informovať
prostredníctvom svojich Úradných správ o možnosti predkladania žiadostí ihneď,
ako bude známy konkrétny termín.

K bodu 11.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

