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. 02/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 12. 02. 2018
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Program
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o hospodárení TFZ za rok 2017, informácia
o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 31.12.2017,
4. Zhodnotenie 23. roč. plesu TFZ, stav, výsledok plesu
schválenie záverečného účtu plesu
5. Príprava stretnutia s klubmi (prípravka),
konkrétne návrhy (písomne)
6. Zvolanie konferencie TFZ (v zmysle Stanov TFZ,
rozdelenie úloh, materiálno-technické zabezpečenie)
7. Informácie z konferencie SFZ (02.02.2018)
8. Rôzne
9. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: Arvay
Z: Horák, Arvay, Tileschová
Z: Petrík, Moric
Z: Horák, čl. VV TFZ
Z: Horák
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 sú splnené. Prezident TFZ v rámci tohto bodu informoval o podaných
žiadostiach o dotácie a tiež o plánovaných zámeroch podania žiadostí. V súvislosti
s podanou žiadosťou na mesto Martin, kde TFZ žiadal dotáciu na organizáciu
medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa bude konať v Martine,
informoval že predpokladaný termín konania je 29.05.2018.

K bodu 3.

K tomuto bodu sa ako prvý vyjadril ekonóm TFZ p. Arvay, ktorý predložil
písomnú správu o hospodárení TFZ za rok 2017, ktorá bude predložená delegátom
na najbližšej Konferencii TFZ. Hospodársky výsledok za rok 2017 je záporný. 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.

Uzn.č.7/2018 VV TFZ vzal na vedomie písomnú správu ekonóma TFZ o hospodárení TFZ
za rok 2017.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Členovia VV TFZ a predsedovia odborných komisii zhodnotili 23. ročník plesu
TFZ spojeného s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka 2017“. Prezident
TFZ poďakoval všetkým členom, ktorí sa podieľali na organizácii. Skonštatoval,
že ples sa vydaril po organizačnej aj spoločenskej stránke, k čomu čiastočne
prispela aj prítomnosť prezidenta SFZ p. Kováčika ako aj všetkých ocenených.
Predseda ŠTK p. Borcovan pripomenul, aby sa najlepší futbalisti zverejňovali zo

štatistických dôvodov aj v úradnej správe, nakoľko posledné ročníky zverejnené
v správach neboli. Ďalej sa k plesu vyjadril aj ekonóm TFZ p. Arvay. V krátkosti
uviedol príjmove a výdavkové položky, ktoré bolo potrebné v niektorých
prípadoch ešte doplniť. Z toho dôvodu záverečný účet plesu v písomnej podobe
predloží na najbližšom zasadnutí VV.
Uzn.č.8/2018 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie 23. ročníka plesu TFZ a ukladá
ekonómovi TFZ predložiť účet plesu.
Z: ekonóm TFZ
T: 01.03.2018
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Stretnutie účastníkov súťaže prípravky U11 sa uskutoční 27.02.2018 o 15.30 hod.
v zasadačke TFZ. Sekretár TFZ sl. Tileschová predložila prítomným návrhy
variant hracieho systému od súťažného ročníka 2018/2019, za účelom nadstavenia
optimálnych podmienok tak, aby kopírovali predstavy klubov. Návrhy spočívajú
v určení hracieho systému a to či súťaž sa odohrá turnajovým spôsobom resp.
rozlosovaním. Predseda KM TFZ p. Moric predložil návrh na rozdelenie družstiev
do skupín v prípade, keby sa FK rozhodli pre turnajový spôsob. Predseda TMK p.
Petrík v krátkosti slovne predstavil ešte model, ktorý by spočíval v rozdelení do
viacerých menších skupín, ktoré by odohrali zápasy podľa rozlosovania
a následne by najlepší zo skupín odohrali turnaj o určenie víťaza súťaže. Všetky
návrhy budú zaslané e-mailom na futbalové kluby, aby sa zainteresované osoby
vedeli oboznámiť s návrhmi a následne na spoločnom stretnutí by sa dohodli
konkrétne podmienky.

Uzn.č.9/2018 VV TFZ prerokoval pracovný materiál na stretnutie účastníkov súťaže
prípravky U11 a ukladá sekretárovi TFZ rozposlať materiály na futbalové
kluby.
Z: sekretár TFZ
T: do 15.02.2018
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.

V zmysle plnenia úloh z poslednej konferencie konanej 20.10.2017 v Mošovciach,
ktorá určila predbežný termín konania konferencie TFZ v mesiaci február/marec
2018, Výkonný výbor TFZ navrhol zvolať riadnu konferenciu TFZ na 16.03.2018
(piatok) o 16.00 hod. Sekretár TFZ sl. Tileschová predbežne zistila obsadenosť
priestorov v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine. Prezident TFZ
v spolupráci so sekretárom TFZ pripravili predbežný program konferencie, ktorý
obsahuje povinné body zasadnutia konferencie a tiež body programu, ktoré uložila
konferencia na posledných zasadnutiach Výkonnému výboru. Zároveň riadny
členovia TFZ majú možnosť najneskôr do 01.03.2018 doručiť prípadné návrhy do
programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými
dokumentmi. Vedením konferencie bol poverený p. Ing. Peter Šmid. Predbežný
program konferencie prerokovaný na zasadnutí bude zverejnený na webovom
sídle TFZ.

Uzn.č.10/2018 VV TFZ schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ, ktorá sa
uskutoční 16. marca 2018 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 13.02.2018
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7.

V tomto bode programu zasadnutia VV TFZ prezident TFZ informoval
prítomných o priebehu volebnej konferencie SFZ, ktorá sa konala 02.02.2018 v
Senci. Prezident SFZ p. Kováčik ostáva naďalej vo funkcii prezidenta SFZ. Voľby

prebehli bez väčších problémov, nakoľko na každú volenú funkciu bol jeden
kandidát, okrem funkcie člena VV SFZ – zástupca trénerov. Pri voľbe člena VV
SFZ – zástupca trénerov, prebehla tajná voľba. Nebol zvolený člen VV SFZ –
zástupca hráčov, pretože nezískal potrebný počet hlasov. Ďalej bol prerokovaný
rozpočet SFZ, ktorý počíta s príspevkom pre mládež z členského orientačne
v sume 500 000 eur a z príspevku z uznaného športu vo výške vyše 1,4 mil. €
Uzn.č.11/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie z konferencie SFZ, ktorá sa uskutočnila
02.02.2018 v Senci.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8.

Rôzne:
p. Šmid – informoval o termíne školenia R a DZ pred jarnou časťou ročníka
2017/2018. Seminár sa uskutoční 10. - 11.03.2018 (sobota - nedeľa) v hoteli
Gader v Blatnici. Každý rozhodca a delegát (bez ohľadu na to či sa seminára
zúčastní alebo nezúčastní) uhradí poplatok 10 € na sekretariáte TFZ alebo na účet
TFZ. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí
uhradia účastnícky poplatok 27 €, kde 17 € im bude vrátených v prípade, že budú
aktívne vykonávať funkciu rozhodcu.
- informoval o futsalovom turnaji rozhodcov a pohár predsedu KR SsFZ, ktorý sa
bude konať 25.02.2018 v Ružomberku a na ktorom sa zúčastnia aj rozhodcovia
z radov TFZ. Prítomní súhlasili s účasťou podľa podmienok propozícií.
- informoval o projekte „Škola mladých rozhodcov“, kde s ponukou zapojiť
rozhodcov TFZ prišiel ObFZ Žilina. Na to reagoval prezident TFZ aké sú
podmienky pre organizáciu tohto projektu v priestoroch TFZ. V tejto súvislosti
bude sekretár TFZ žiadať zo SFZ od manažéra vzdelávania a Konvencie
rozhodcov p. Medveďa potrebné informácie.
p. Horák – informoval o vyžiadaní publikácii Pravidiel futbalu pre rozhodcov
a DZ, ktoré si R a DZ TFZ zakúpia v hodnote 5 € na seminári v Blatnici.
- informoval o prepise budovy na nového vlastníka v ktorej sídli TFZ,
- informoval o žiadateľoch, ktorí zaslali kópiu žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku na rok 2018 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry“ aj na TFZ. Termín na vyhodnotenie žiadostí je do
28.02.2018.
- informoval o skutočnostiach v súvislosti s výstavbou futbalového štadióna
v meste Martin,
- informoval o žiadosti o finančný príspevok na turnaje mládeže od ŠK Dynamo
Diviaky. Po krátkej diskusii medzi prítomnými členmi VV TFZ, VV dospel
k záveru, že v zmysle Smernice o financovaní turnajov tentokrát nepodporí turnaje
organizované ŠK Dynamo Diviaky, nakoľko pre tento klub TFZ počíta
s podporou turnaja žiakov na Memoriály Ľ. Hojného.
- informoval o turnaji v kategórii U11 „O Stredoslovenský pohár prípraviek
2018“, ktorý sa bude konať 07.04.2018 na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari
nad Hronom. Poriadateľom turnaja je ObFZ Žiar nad Hronom za účasti
oblastných výberov futbalových zväzov v pôsobnosti SsFZ. Predseda TMK TFZ
p. Petrík reagoval na tento príspevok tým, že po spoločnom stretnutí účastníkov
U11 27.02.2018 sa rozhodne či sa spomínaného turnaja výber TFZ zúčastní.
p. Petrík – v krátkosti informoval o školení trénerov. V rámci školenia sa
uskutočnili už 3 cykly náuky, ktoré sa konali v termínoch 13.01., 21.01, 10.11.02.2018. Naplánovaná je už len záverečná skúška, ktorá sa uskutoční
07.03.2018 v priestoroch zasadačky TFZ. Do termínu záverečnej skúšky sú
účastníci školenia povinní doručiť záverečnú prácu. Zároveň pochválil prístup
zúčastnených účastníkov školenia.

Uzn.č.12/2018 VV TFZ schválil rozdelenie účastníckych poplatkov a miesto, termín a
financovanie seminára.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

Uzn.č.13/2018 VV TFZ schválil účasť na futsalovom turnaji rozhodcov a pohár predsedu
KR SsFZ podľa propozícií (cestovné si hradia účastníci sami).
K bodu 9.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

