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. 12/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 13. 12. 2018
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
2a. Vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu
za jesennú časť ročníka 2018/2019
3. Informácie o zabezpečení plesu
4. Informácie zo SFZ, SsFZ
5. Rôzne
6. Záver

Z: Horák
Z: Žalmanová
Z: Ing. Šmid
Z: organizačný výbor
Z: Horák
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v priestoroch reštaurácia
Insomnia v Martine, ktorý otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Žalmanová.
Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Do programu rokovania
VV TFZ bol zaradený bod vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú
časť ročníka 2018/2019. Tento bod bol presunutý z predchádzajúceho zasadnutia
VV TFZ. Ekonóm TFZ p. Arvay predložil návrh rozpočtu TFZ na rok 2019
v písomnej podobe. Po štylistických úpravách bude predložený delegátom
konferencie na najbližšom zasadnutí Konferencie TFZ. Prezident TFZ p. Horák
v rámci tohto bodu informoval o finančnom príspevku od SsFZ na činnosť
družstiev prípraviek U11, ktorý bol pripísaný na účet TFZ. Výška finančného
príspevku je 720 €. Prítomní členovia VV TFZ sa zhodli, že najlepšie využitie
príspevku bude na organizáciu turnaja pre túto vekovú kategóriu počas zimnej
prestávky. Ďalej informoval o finančných prostriedkoch, ktoré má momentálne
TFZ v ceninách. Ako bolo spomenuté na predchádzajúcom zasadnutí VV TFZ,
navrhuje zrušiť podielové fondy a presunúť tieto finančné prostriedky na
terminovaný vklad.

Uzn.č.72/2018 VV TFZ schvaľuje použitie finančného príspevku SsFZ na organizáciu
turnaja počas zimnej prestávky.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7 Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.73/2018 VV TFZ schvaľuje zrušenie podielových fondov a poveruje prezidenta TFZ
zabezpečiť presun finančných prostriedkov z podielových fondov na
terminovaný vklad.
Z: prezident TFZ
T: do 31.01.2019
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7 Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 2a.

K tomuto bodu sa vyjadril predseda KR p. Ing. Šmid, ktorý pred začiatkom
zasadnutia VV TFZ všetkým prítomným odovzdal správu s vyhodnotením
rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2018/2019. Komisia
rozhodcov v jesennej časti ročníka 2018/2019 zasadala spravidla každý utorok. Na
týchto zasadnutiach komisia riešila prípravu letného seminára R a DZ, ktorý sa

uskutočnil 27.07.2018 v priestoroch zasadačky TFZ, prípravu delegačných listov,
zmenami v obsadení R a DZ. Zaoberala sa vyhodnotením zápisov zo stretnutí,
vykonala pohovor s novými záujemcami o rozhodovanie – Uhliar, Furík, Franek,
Gábor. Ďalej sa tiež zaoberala námietkami resp. podaniami na komisiu od
futbalových klubov zo Slovian, Krpelian, Turčeka, Ďanovej a Lipovca. Počas
jesennej časti predvolala a riešila R – Čavolský, Wehle, Dubovec, Parenička,
Višňovec, Bukový. Za toto obdobie uložila rozhodcom uhradiť poplatok za
oneskorené ospravedlnenie alebo neskoré uzavretie zápisu zo stretnutia v celkovej
sume 133 €. V priebehu jesennej časti sa neospravedlnená absencia R na zápasoch
vyskytla celkom 2 x (Čavolský, Parenička). Ďalej sa v správe uvádzajú
neobsadené zápasy delegovanými osobami (celkom 47 stretnutí), chyby
rozhodcov v zápisoch zo stretnutí, hodnotenie rozhodcov, oddielová príslušnosť
rozhodcov, obsadenie rozhodcov I. triedy a II. triedy, zápasy v ktorých
rozhodovali R z vyšších súťaži (celkom 64-krát, ktorí sa zúčastnili na 42 MFS).
Správa je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.
V tomto bode pripomenul prezident TFZ p. Horák aj konanie seminára R a DZ
pred jarnou časťou ročníka a uložil predsedovi KR predložiť všetky potrebné
informácie o mieste, termíne a čase konania tohto seminára na zasadnutie VV
TFZ, ktoré sa bude konať vo februári 2019. Ďalej prezident informoval
o informáciách, ktoré boli prezentované na pracovnom stretnutí predsedov
a sekretárov ObFZ a RFZ v Bratislave. V priebehu januára 2019 bude prebiehať
kontrola aktívnych delegátov zväzu, ako aj ich licencie, platnosť RP, úhrada
členského poplatku. Z toho dôvodu bude potrebné vykonať kontrolu aj
v pôsobnosti TFZ ako pri DZ tak aj pri R. Ďalej pokračoval predseda KR TFZ
a informoval o stretnutí KR v pôsobnosti SsFZ, ktorého sa zúčastnil Miroslav
Škvarek, ako člen KR TFZ. Ďalej informoval o školení lektorov vzdelávania
zodpovedných za odbornú prípravu rozhodcov na získanie odbornej spôsobilosti
rozhodcu, ktoré bude organizované KR SFZ. VV TFZ schválil účasť predsedu KR
TFZ p. Šmida na tomto školení.
Uzn.č.74/2018 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za
jesennú časť ročníka 2018/2019.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.75/2018 VV TFZ ukladá predsedovi KR TFZ predložiť na zasadnutie VV TFZ vo
februári 2019 informácie o mieste, termíne a čase konania seminára R a DZ.
Z: Ing. Šmid
T: február 2019
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.76/2018 VV TFZ schvaľuje účasť predsedu KR TFZ p. Ing. Šmida na školení
lektorov vzdelávania na odbornú prípravu rozhodcov.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 3.

Prezident TFZ prešiel s prítomnými členmi VV TFZ všetky potrebné úlohy
k zabezpečeniu
plesu,
ako
napríklad
zabezpečenie
konferencierky,
usporiadateľskej služby, šatniarky a pod. Predseda TMK p. Petrík, informoval
o výbere Trénerskej osobnosti Turca a predseda KR p. Šmid o Píšťalke roka 2018,
ktorú vybrali futbalové kluby spolu s KR TFZ. Vyhodnoteným pánom, bude
zaslaná pozvánka na slávnostné vyhodnotenie ankiet. Vyhlásenie sa uskutoční
v rámci 24. ročníka reprezentačného plesu TFZ dňa 25.01.2019 v Čiernej pani
v Martine. Sekretár TFZ p. Žalmanová odovzdala vyplnené anketové lístky od FK
predsedovi TMK p. Petríkovi, ktorý pripraví vyhodnotenie najlepších futbalistov
za rok 2018. Ďalej informovala o vecných cenách, ktoré vyhodnotení hráči získajú
a ktoré TFZ získal z väčšej časti v rámci reklamného plnenia od sponzorov.
Nakoľko je tento ročník plesu spojený aj s oslavou 25. výročia od založenia
Turčianskeho futbalového zväzu a pri tejto príležitosti sa Výkonný výbor TFZ
rozhodol oceniť okrem najlepších futbalistov, aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili

o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK, prítomní si prešli
návrhy z ktorých vybrali 25 funkcionárov, ktorí budú tiež na plese ocenení.
Uzn.č.77/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení 24. ročníka
reprezentačného plesu TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Prezident TFZ p. Horák v krátkosti informoval o činnosti, rozhodnutiach a
zaujímavostiach ostatných futbalových orgánov – SFZ, SsFZ. Informoval
o pracovnom stretnutí predsedov a sekretárov ObFZ a RFZ v Bratislave,
zasadnutiach VV SsFZ, Konferencii SsFZ – vystupovanie delegátov počas
konferencie.

Uzn.č.78/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie z orgánov SFZ a SsFZ podané
prezidentom TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Rôzne:
p. Horák – pripomenul ekonómovi pripraviť v spolupráci so sekretárom TFZ
vyúčtovanie dotácie na činnosť zväzu, ktorú TFZ obdržal od Stredoslovenského
futbalového zväzu.
- informoval o možnosti prenájmu zasadačky v priestoroch kde momentálne sídli
TFZ, nakoľko ku februáru 2019 končí nájomná zmluva na kancelárie sekretára
a ekonóma TFZ. Prítomní nesúhlasili s prenájmom zasadačky za ponúkaných
podmienok a je potrebné nájsť vhodné kancelárske priestory do ktorých sa
presťahuje TFZ vo februári 2019.
- informoval, že tradičné stretnutie členov VV TFZ, predsedov a členov
odborných komisií TFZ sa uskutoční 11.01.2019. Pozvánky budú zaslané všetkým
účastníkom v najbližších dňoch a členom VV a predsedom odborných komisií
bola pozvánka odovzdaná na zasadnutí VV.
- informoval o ukončenej licencii Microsoft Office na notebooku sekretára TFZ,
z toho dôvodu je potrebné zakúpiť novú. Ďalej navrhol zakúpenie tabletu na
pracovné účely prezidenta TFZ, ktorý na túto činnosť využíva súkromnú
výpočtovú techniku, a na ktorom by sa podieľal spolufinancovaním. A taktiež
zakúpenie kávovaru do kancelárie TFZ.
- informoval o stretnutí predsedov TMK ObFZ v pôsobnosti SsFZ, ktoré sa bude
konať 10.01.2019, ktorého by sa mal zúčastniť predseda TMK TFZ p. Petrík.
p. Petrík – informoval o možnostiach organizácie semináru trénerov bez
trénerskej licencie, ktorý by zároveň slúžil aj na predĺženie platných licencií pre
trénerov s licenciami. Súčasťou semináru by bola prednáška od R, poskytnutie
prvej pomoci, ukážky tréningových jednotiek pre všetky vekové kategórie a pod.
Navrhol zverejniť v úradnej správe v januári 2019 informácie o tomto seminári
s požiadavkou na prejavenie záujmu zo strany trénerov. Prítomní súhlasili
s organizáciou takéhoto semináru, je potrebné zistiť aj možnosti zo strany SFZ
resp. SsFZ, a dohodnúť taký postup, aby seminár mohol byť uznaný aj na
predĺženie platnej licencie.

Uzn.č.79/2018 VV TFZ schvaľuje nákup drobného majetku pre potreby aparátu TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval
prítomným za účasť a zaželal im príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko
dobré do nového roku 2019.

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

