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. 04/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 09. 04. 2018
Prítomní:
Ospravedlnení:
P r o g r am:
1.
2.
3.
4.
5.

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Otvorenie
Kontrola uznesení
Priebežné hodnotenie súťaží TFZ
Informácie o prestupoch za obdobie 1.-3. mesiac 2018
Informácia o pripravenosti medzioblastného
turnaja mladších žiakov
6. Vyhodnotenie školenia R a DZ TFZ
7. Návrh rozhodcov na školenie licencie „A“ SsFZ
8. Plnenia rozpočtu a celkového stavu hospodárenia
za 1. až 3. mesiac 2018, stav záväzkov a pohľadávok
9. Informácie z konferencie TFZ (konanej 16.03.2017)
10. Informácie ku konferencii SsFZ (04.05.2018)
11. Rôzne
12. Záver

Z: Horák
Z: Tileschová
Z: predsedovia komisií
Z: Tileschová
Z: Petrík, Moric
Z: Ing. Šmid
Z: Ing. Šmid
Z: Arvay
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 p. Tileschová.
Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. V rámci tohto bodu
zhodnotil predseda KM TFZ p. Moric účinkovanie výberu TFZ na turnaji
„Stredoslovenský pohár prípraviek 2018“, ktorý sa uskutočnil 07.04.2018 v Žiari
nad Hronom. Výber TFZ sa umiestnil na 10. mieste. Vyúčtovanie organizačného
zabezpečenia (cestovné, dresy) bude dohodnuté osobne s ŠK Dynamo Diviaky
a Oravským futbalovým zväzom.

K bodu 3.

Predseda ŠTK p. Borcovan sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí.
Informácie o priebehu súťaží TFZ prednesie na ďalšom zasadnutí VV TFZ.
V krátkosti prezident TFZ p. Horák spomenul preložené zápasy, ktoré boli
zapríčinené zlými poveternostnými podmienkami. Predseda KM p. Moric
informoval taktiež o neodohratých stretnutiach v kategórii žiakov z dôvodu
nespôsobilej HP, čo bolo zapríčinené zlými poveternostnými podmienkami.
Stretnutia sa odohrajú postupne v termínoch, ktoré si futbalové kluby dohodnú,
resp. 01.05.2018 a 08.05.2018. V rámci tohto bodu navrhol zlúčenie skupín
v súťaží U13, nakoľko zo skupiny kde boli len traja účastníci sa odhlásilo družstvo
Fomatu Martin. Sekretár TFZ sl. Tileschová, obtelefonovala účastníkov súťaže,
ktorí súhlasili s pokračovaním súťaže systémom ktorý bol predložený – zlúčenie
skupín, rozlosované na 8 účastníkov, systémom Doma. Rozlosovanie obržali všetci
prítomní členovia VV TFZ a s návrhom súhlasili. Ďalej pokračoval predseda KR
TFZ p. Šmid. Informoval o nízkom počte aktívnych rozhodcov. Každý víkend pri
obsadzovaní stretnutí musí využiť aj voľných krajských rozhodcov, aby bolo každé
stretnutie obsadené aspoň jedným rozhodcom. Predseda TMK p. Petrík informoval
o spoločnom stretnutí predsedov TMK v pôsobností SsFZ, ktorého sa zúčastní dňa

12.04.2018 v Banskej Bystrici. V rámci tohto bodu pripomenul p. Horák aj
skutočnosť že úradná správa v týždenníku MY – Turčianske noviny má len
informatívny charakter, a nemusia tam byť zverejnené všetky informácie. Túto
skutočnosť odporúča pripomenúť aj v najbližšej úradnej správe.
Uzn.č.20/2018 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie TFZ súťaží.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.21/2018 VV TFZ schválil prelosovanie súťaže mladších žiakov U13 pre jarnú časť
ročníka 2017/2018.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4.

Sekretár TFZ sl. Tileschová predložila všetkým prítomným správu o transferoch
v rámci TFZ za obdobie 1. – 3. mesiaca 2018. V tomto čase bolo podaných celkom
89 žiadostí o prestup, resp. prestup s obmedzením alebo ukončenie prestupu
z obmedzením. Z celkového počtu podaných žiadostí bolo 61 žiadostí, ktoré sa
týkali dospelých hráčov, 19 dorasteneckých, 7 žiackych. Z celkového počtu
podaných žiadostí bolo 76 žiadostí schválených a 13 zamietnutých. Všetkých 13
žiadostí bolo zamietnutých systémom ISSF automaticky z dôvodu vypršania lehoty
na vyjadrenie sa k žiadosti o transfer. Zo všetkých žiadostí bola len jedna žiadosť
podaná papierovou formou, ostatné elektronicky prostredníctvom ISSF. Všetky
žiadosti boli schválené podľa platného Registračného a prestupového poriadku
SFZ. Pre porovnanie – rok 2016: 119 schválených žiadostí (prestup – 66, prestup
s obmedzením – 38, ukončenie prestupu s obmedzením - 15), rok 2017: 77
schválených žiadostí (prestup – 38, prestup s obmedzením – 36, ukončenie prestupu
s obmedzením - 18). Správa je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na
sekretariáte TFZ.

Uzn.č.22/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o prestupoch za obdobie 1. – 3. mesiaca
2018.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Predseda TMK p. Petrík informoval o medzioblastnom turnaji mladších žiakov,
ktorý sa bude konať 29.05.2018 v Martine. Poriadateľom turnaja je Turčiansky
futbalový zväz. TMK vyzve FK o nahlásenie hráčov (ročník 2006) do nominácie,
ktorí sa zúčastnia výberového stretnutie a z ktorých následne vytvoria výber Turca,
ktorý bude reprezentovať TFZ Martin na spomínanom turnaji. Trénerom výberu
Turca je Marián Turčina. Do úvahy pripadá aj možnosť usporiadať turnaj na
ihrisku v Turčiansky Kľačanoch, aby sa turnaj odohral na ihrisku s prírodnou
trávou. Predseda KR TFZ p. Šmid zabezpečí 2 rozhodcov. Z dôvodu, že každý rok
požičiaval Fomat Martin na tento turnaj dresy ich vlastné dresy, VV TFZ schválil
návrh na kúpu nových reprezentačných dresov pre vekovú kategóriu mladších
žiakov.

Uzn.č.23/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti medzioblastného turnaja
mladších žiakov.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.24/2018 VV TFZ schválil nákup dresov pre reprezentačné účely TFZ pre hráčov
v kategórii U11 resp. U13.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.

Predseda KR TFZ p. Šmid vyhodnotil seminár rozhodcov a delegátov TFZ, ktorý sa
konal 10. a 11. marca 2018 v hoteli Gader v Blatnici. Súčasťou vyhodnotenia je aj
písomná správa s vyhodnotením seminára. Súčasťou seminára bolo vyhodnotenie
jesennej časti súťaží, výklad pravidiel futbalu a následné zmeny v PF, videotesty

(posudzovanie herných situácii), písomný test rozhodcov a delegátov, vypisovanie
zápisov o stretnutí v systéme ISSF a pokyny pre jarnú časť súťaží. Výklad PF
a ďalšie prednášky prezentoval predseda KR p. Šmid a hostia seminára p. Baják
a p. Ligas. Seminára sa zúčastnilo 15 rozhodcov, 2 delegáti TFZ, 1 rozhodca, ktorý
po určitom čase prejavil opäť záujem o rozhodovanie a 5 záujemcovia
o rozhodovanie. Nezúčastnení rozhodcovia boli ospravedlnení z dôvodu
pracovných a súkromných povinností. Noví rozhodcovia budú obsadzovaní po
zaregistrovaní, podpísaní dohôd a predložení rozhodcovského výstroja. Zároveň
noví rozhodcovia budú zaradený na nominačnú listinu rozhodcov TFZ.
Rozhodcovskú výstroj obdržia noví rozhodcovia z Konvencie rozhodcov UEFA zo
SFZ. Záloha 40 €, ktorú rozhodca uhradí za rozhodcovskú výstroj, bude vrátená
rozhodcovi v prípade pravidelného rozhodovania po konci jesennej časti súťažného
ročníka 2018/2019. Náklady na seminár boli hradené z vlastných zdrojov
účastníkov seminára, príspevkov SsFZ určeného k vzdelávaniu rozhodcov a zo
zdrojov TFZ (pokuty vyzbierané od R za absencie v roku 2017).
Uzn.č.25/2018 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie školenia rozhodcov a delegátov zväzu
TZF.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.26/2018 VV TFZ schválil nominačnú listinu rozhodcov TFZ doplnenú o nových
rozhodcov - Bodoň Tibor, Šperka Sebastián, Ursacher Marko, Vallo Andrej,
Viluda Matej, Višňovec Vladimír.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

KR TFZ navrhuje na predlicenčný seminár R licencie „A“ SsFZ rozhodcov Čordáš Štefan a Tomáš Plavecký. TFZ nahlási kontaktné údaje v zmysle na SsFZ.
Seminár licencie „A“ pre rozhodcov nahlásených z ObFZ sa uskutočnia 8. mája
2018 v B. Bystrici.

Uzn.č.27/2018 VV TFZ vzal na vedomie návrh KR TFZ vo veci nahlásenia R Čordáš
a Plavecký na predlicenčný seminár R licencie „A“ SsFZ a ukladá predsedovi
KR TFZ nahlásiť kontaktné údaje na SsFZ.
Z: Ing. Šmid
T: do 09.04.2018
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Ekonóm TFZ p. Arvay sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Plnenie
rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2018 a stav pohľadávok
a záväzkov predloží na najbližšom zasadnutí VV TFZ.

Uzn.č.28/2018 VV TFZ ukladá ekonómovi TFZ predložiť správu o plnení rozpočtu
a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3 mesiac 2018 na najbližšom zasadnutí
VV TFZ.
Z: Arvay
T: 21.05.2018
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Informácie z konferencie TFZ, ktorá sa konala 16.03.2018 v Martine, zhrnul
v krátkosti prezident TFZ p. Horák. Pripomenul úspešných žiadateľov z projektu
SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“, kde dňa
12.03.2018 VV SFZ prerokoval a schválil návrh rozdelenia finančných príspevkov
v rámci tohto projektu v II. etape. Z Turca bolo celkovo 14 žiadateľov, pričom štyri
projekty boli vyradené pre nesplnenie podmienok. Z desiatich klubov bolo
vyhovené šiestim. Spolu bolo prerozdelených 83 750 €. Projekty z regiónu Turca
boli schválené pre Dražkovce 15 000 €, Diviaky 19 750 €, Belá - Dulice 10 000 €,

Sučany 19 000 €, Valča 10 000 €, Kláštor 10 000 €. Tiež pripomenul, že v prvej
etape neboli využité všetky finančné prostriedky ktoré pripadali pre TFZ. Taktiež
pripomenul diskusiu vo veci posunutia začiatkov súťaží, keďže klimatické
podmienky v Turci nie sú v období marca veľmi priaznivé. Na posun začiatkov
súťaží je však potrebné aj zohľadniť nadväznosť na vyššie súťaže, ale ak si
konferencia schváli neskoršie začiatky súťaží, otázne je či bude mať kto hrať
v dovolenkovom období.
Uzn.č.29/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie z Konferencie TFZ konanej 16.03.2018
v Martine.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 10.

Prezident TFZ p. Horák plynulo prešiel k ďalšiemu bodu, ktorým sú informácie ku
konferencii SsFZ, ktorá sa mala konať 04.05.2018, avšak neuskutoční sa. A to
z dôvodu, že sa do konania konferencie z rôznych dôvodov nepodarí pripraviť dva
základné podkladové dokumenty k rokovaniu konferencie, a to návrh na úpravu
Stanov SsFZ a správu nezávislého audítora.

K bodu 11.

Rôzne:
p. Moric – navrhol, že ak by sa medzioblastný turnaj mladších žiakov neuskutočnil
z nejakých dôvodov na ZŠ Hurbanova, resp. v Turčianskych Kľačanoch, tak sa
môže uskutočniť v Turanoch, kde sú aj možnosti stravovania. Prítomní zobrali na
vedomie túto informáciu.
p. Horák – informoval o možnosti zakúpenia vstupeniek na priateľský zápas
Slovensko – Holandsko prostredníctvom TFZ,
- informoval o nájomnej zmluve s novým vlastníkom budovy a možnostiach
zasadania odborných komisií. Taktiež navrhol ponúknuť nábytok a iné veci na FK,
nakoľko nepotrebný nábytok resp. archívne veci budú postupne likvidované,
- informoval o schválení investičnej akcie mesta Martin, a to výstavbu vše
športového areálu na Pltníkoch, ktorého súčasťou bude aj ihrisko s umelou trávou
na ktorú získali mesto Martin dotáciu od Úradu vlády SR vo výške 500 000 €,
- informoval o predpríprave návrhu RS TFZ na ročník 2018/2019, kde navrhuje
doplniť podmienky pre vyhlasovanie ankety Píšťalka roka a Trénerska osobnosť
Turca. Návrhom reaguje na pripomienku z diskusie v rámci konferencie. Pri
diskusii k tomuto návrhu vznikla aj myšlienka vyhodnotiť futbalové osobnosti
z Turca ako také, a to pri príležitosti oslavy 25. výročia založenia oblastného
futbalového zväzu v Turci.
- informoval o podaných žiadostiach na dotácie, kde očakávame výsledky podpory,
- v zmysle zavedenia úhrady odmien pre delegované osoby prostredníctvom MZF
a v zmysle úpravy metodiky výpočtu poplatkov a odvodov do poisťovní informoval
o úprave tabuľky v RS TFZ v časti hospodárske náležitosti pre R a DZ. Výška
odmien a paušálnych náhrad delegovaných osôb sa touto úpravou nemenila.

Uzn.č.30/2019 VV TFZ schválil aktualizáciu RS TFZ 2017/2018 v časti hospodárske
náležitosti R a DZ v zmysle úpravy metodiky výpočtu poplatkov a odvodov do
poisťovní.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 12.

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

Zapísala: Martina Tileschová – sekretár TFZ

