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. 01/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 16.01.2018
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie plánu práce VV TFZ na I. polrok2018
Informácie o zabezpečení plesu TFZ, príprava
Predbežná správa o hospodárení TFZ za rok 2017
(ústne)
6. Správa o platobnej disciplíne klubov, evidencia
pokút a správy transparentného účtu za rok 2017
7. Informácia o zámere podania žiadostí o dotácie a
granty
8. Informácie z konferencie SsFZ (15.12.2017)
9. Rôzne
10. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: Horák, Tileschová
Z: org. výbor plesu
Z: Arvay
Z: Bučko
Z: Horák
Z: Horák
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ. Prezident
TFZ p. Horák otvoril prvé oficiálne zasadnutie Výkonného výboru v roku 2018.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ sl. Tileschová.
Všetky uznesenia sú splnené. Predseda TMK p. Petrík v rámci tohto bodu
v krátkosti informoval o prvom bloku školenia trénerov, ktoré zhodnotil ako
úspešné.

K bodu 3.

Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2018
predložil prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Program zasadnutí VV
TFZ vychádza z aktuálneho stavu potrieb a požiadaviek TFZ. Súčasťou plánu
práce VV TFZ sú aj predbežne stanovené termíny konferencií TFZ, ktoré sa
uskutočnia 16.03.2018 a 02.07.2018, kedy sa uskutoční aj aktív ŠTK a KM pred
začiatkom novej sezóny 2018/2019. Plán práce obsahuje aj termíny iných
dôležitých zasadnutí resp. stretnutí, ako napríklad seminár R a DZ, ktoré sa
uskutoční 10.-11.03.2018 v Blatnici či stretnutie s FK vo veci vyriešenia
organizácie súťaže kategórie U11 (záver z konferencie TFZ konanej 11.07.2017),
ktoré sa uskutoční 27.02.2018 v priestoroch zasadačky TFZ. V prípade potreby
bude do programu zaradené konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena termínov je
vyhradená. Po štylistických úpravách a zapracovaní zmien, ktoré vyplynuli
z diskusie, bude plán práce VV TFZ zaslaný na e-mailové kontá členov VV TFZ
a predsedov odborných komisií.

Uzn.č.1/2018 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2018.
Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0

K bodu 4.

V rámci tohto bodu si prítomní členovia organizačného výboru plesu prešli úlohy
k úspešnému zorganizovaniu tejto spoločenskej akcie. Všetky potrebné veci, ako
ceny pre vyhodnotených hráčov, rozhodcu a trénera sú zabezpečené. Prítomný si
dohodli postup pri udeľovaní ocenení. Nakoľko prezident SFZ p. Kováčik
prisľúbil účasť na tomto podujatí, ako osoba najvyššej futbalovej inštitúcie na
Slovensku bude tiež začlenený do odovzdávania cien. Občerstvenie a vecí s tým
súvisiace sa dohodnú v týždni pred plesom. Prítomní si dohodli ďalšie stretnutie
ohľadom plesu, na ktorom zosumarizujú aj ceny do tomboly.

Uzn.č.2/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení plesu TFZ.
Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Ekonóm TFZ p. Arvay podal ústne predbežnú správu o hospodárení TFZ za rok
2017. V hospodárskom výsledku medzi nákladovými položkami je zarátaná aj
výdavková časť tzv. rozpustenie rezervy uznesením konferencie TFZ zo dňa
11.07.2017, ako príspevok TFZ pre družstvá v I. a II. QUICK triede v súvislosti
so zavedením povinných videozáznamov na MFS v celkovej sume 4500 € (180
€/FK), čo znížilo možný hospodársky výsledok. V písomnej podobe bude správa
predložená na ďalšom zasadnutí VV TFZ. Členovia VV TFZ nemali k predbežnej
správe pripomienky a vzali ju na vedomie.

Uzn.č.3/2018 VV TFZ vzal na vedomie predbežnú správu ekonóma TFZ o hospodárení
TFZ za rok 2017.
Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Predseda HK TFZ p. Bučko predložil všetkým prítomným správu o platobnej
disciplíne klubov za obdobie september – december 2017 a tiež evidenciu pokút
a správy transparentného účtu SFZ za rok 2017. V správe sú rozpísané poplatky
jednotlivých komisií za mesiac september – december 2017. Hospodárska komisia
TFZ hodnotí, že platobná disciplína FK za toto obdobie je na veľmi dobrej úrovni.
Za rok 2017 boli udelené pokuty futbalovým klubom TJ Družstevník Sklabiňa za
porušenie čl. 57 a 58 DP za HNS divákov vo výške 100,- € a MŠK Turany za
porušenie čl. 57 a 58 DP za HNS divákov vo výške 100,- € a tiež za porušenie čl.
57 DP za inzultáciu R vo výške 200,- €. TFZ uhradilo odvod vo výške 50 %
(celkovo 200,- €) z pokút v zmysle pokynov na prevádzkový účet SFZ. Správa je
súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.

Uzn.č.4/2018 VV TFZ vzal na vedomie Správu HK TFZ č. 01/2018 o platobnej disciplíne
klubov.
Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Prezident TFZ p. Horák informoval prítomných o zámere podania žiadostí na
dotácie k podpore mládežníckeho futbalu v našom regióne. TFZ podá žiadosť na
organizáciu medzioblastného turnaja mladších žiakov na základe možnosti
a výzvy mesta Martin na podávanie žiadosti, ktorá bola uverejnená na webovej
stránke mesta. Taktiež TFZ podá žiadosť o zaradenie do systému podpory rozvoja
mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ a to konkrétne o zaradenie turnaja
Memoriálu Ľudovíta Hojného do tohto systému podpory na základe výzvy,
pričom túto možnosť majú aj kluby, nakoľko SsFZ o tejto možnosti upozorňuje už
od spravodajcu SsFZ č. 22/2017-18 zo dňa 01.12.2017. TFZ ešte plánuje podať
žiadosť o dotáciu na Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na
rok 2018 zo dňa 02.01.2018. Ďalšie žiadosti o dotácie resp. granty bude TFZ
riešiť operatívne na základe zverejnených výziev resp. VZN samospráv.

Uzn.č.5/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zámere podania žiadostí na dotácie
k podpore mládežníckeho futbalu v Turci.
Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Prezident TFZ p. Horák informoval o skutočnostiach z Konferencie SsFZ, ktorá
sa konala 15.12.2017 v Banskej Bystrici, ktorá bola zároveň aj volebnou
konferenciou SsFZ. Za VV TFZ sa ako delegáti konferencie zúčastnili p. Horák,
Bágel, Šmid a za FK p. Burger, Jesenský a Hajčík. Delegáti konferencie SsFZ,
ktorí boli prítomná na tomto zasadnutí VV TFZ informovali o zvolení do funkcie
predsedu Odvolacej komisie SsFZ Romana Horáka, ktorý bude zároveň
aj účastníkom zasadnutí VV SsFZ. Informovali o voľbe predsedu Revíznej
komisie SsFZ, ktorej priebeh bol nekorektný, a to z toho dôvodu, že
znovuzvolený predseda SsFZ verejne podporil jedného z kandidátov, nakoľko na
túto funkciu kandidovali dvaja kandidáti, jeden z ich aj zástupca TFZ p. Bágel,
pričom Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán. Ďalej bolo spomenutý aj
chybný materiál k rozpočtu SsFZ na rok 2018, ktorý bol delegátom konferencie
SsFZ zaslaný pred konaním konferencie. Konferencie sa zúčastnili okrem iného
aj prezident SFZ p. Kováčik, viceprezident SFZ p. Havrilla, člen VV SFZ p.
Jánošik a ďalší hostia.

Uzn.č.6/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie z konferencie SsFZ konanej 15.12.2017
v Banskej Bystrici.
Hlasovanie VV: Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Rôzne:
p. Horák – navrhol zaslať návrh na člena Revíznej komisie SsFZ p. Bágela aj
vzhľadom na priebeh a výsledok volieb konferencie SsFZ, v ktorom získal
podporu 31 delegátov konferencie SsFZ. Návrh s VV TFZ prerokoval a vykoná
potrebné úkony v mene VV TFZ k podaniu návrhu.
- informoval o stave doručených žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na
rok 2018 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry“ ku dňu konania tohto zasadnutia VV TFZ. Termín na predkladanie
žiadostí je do 31.01.2018. O možnosti podávania žiadostí TFZ informoval vo
svojich správach už od 16.11.2017.

K bodu 10.

Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák.

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

