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. 08/2018
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 24. 08. 2018
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
Z: Horák
2. Kontrola uznesení
Z: Žalmanová
3. Vyhodnotenie zasadnutia konferencie TFZ
a aktívu ŠTK a KM
Z: Horák, Mgr. Borcovan, Ing. Šmid
4. Priebežné hodnotenie súťaží TFZ
Z: predsedovia komisií
5. Vyhodnotenie seminára R a DZ
Z: Ing. Šmid
6. Návrhy na schvaľovanie členov odb. komisií
pre súťažný ročník 2018/2019
Z: predsedovia odb. komisií
7. Správa o hospodárení TFZ za I. polrok
2018, informácia o záväzkoch a pohľadávkach
TFZ k 30.06.2018
Z: Arvay
8. Evidencia pokút a správy transparentného
účtu, správa HK TFT za 4.-7. mesiac 2018 Z: Bučko
9. Schvaľovanie návrhu plánu práce VV TFZ
na II. polrok 2018
Z: Horák
10. Rôzne
11. Záver
Z: Horák

K bodu 1.

Výjazdové zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v lesoparku
Jedľoviny, ktorý otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Žalmanová
Uznesenia z posledných zasadnutia VV TFZ sú splnené alebo majú dlhodobú
platnosť. Uznesenie č. 40/2018 bude splnené po skompletizovaní všetkých
potrebných dokladov a dokumentov a budú zaslané na príslušné inštitúcie.
Prezident TFZ v rámci tohto bodu informoval prítomných o dátume konania
konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 04.10.2018 v B. Bystrici.

K bodu 3.

Prezident TFZ p. Horák pripomenul pár bodov z poslednej Konferencie, hlavne
informácie ktoré boli interpretované v rámci bodu diskusia od jednotlivých
delegátov konferencie. Taktiež pripomenul počet zúčastnených delegátov
konferencie ako aj futbalové kluby, ktoré sa konferencie nezúčastnili. Aktív ŠTK
a KM prebehol bez väčších komplikácii.

Uzn.č.48/2018 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie zasadnutia Konferencie TFZ
a aktívu ŠTK a KM.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák a odovzdal slovo predsedom riadiacich
orgánov ŠTK a KM. Predseda ŠTK p. Borcovan informoval o schválených
požiadavkách na zmeny termínov stretnutí, ktoré obdržali. Od začiatku súťaží sa
nevyskytol žiadny závažný problém. Ďalej pokračoval predseda KM p. Moric.

Informoval o odhlásených družstvách, ktoré FK odhlásili po vylosovaní. Jedná sa
o družstvo dorastu U19 M. Čepčína a o družstvo mladších žiakov U13 Vrútok.
Taktiež informoval o kontumáciach, ktoré zapríčinili družstvá M. Čepčína (U19),
T. Teplíc (U19) a Ďanovej (U19). Ďalej sa ujal slova predseda KR p. Šmid, ktorý
podal návrh na doplnenie rozhodcov – Franek, Furík, Uhliar, Raček do
nominačnej listiny rozhodcov pre ročník 2018/2019, čo prítomní členovia VV
schválili.
Uzn.č.49/2018 VV TFZ schválil návrh na doplnenie rozhodcov - Franek, Furík, Uhliar,
Raček na nominačnú listinu rozhodcov pre ročník 2018/2019.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.50/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o priebežnom hodnotení súťaží TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Seminár R a DZ pred súťažným ročník 2018/2019 sa konal 27.07.2018
v priestoroch zasadačky TFZ. Súčasťou seminára bolo vyhodnotenie jarnej časti
súťaží TFZ ročníka 2017/2018 (hodnotenie R a DZ, chyby v zápisoch zo stretnutí,
absencie R,...), vypisovanie zápisov v ISSF, popis priestupkov, zmeny v RS TFZ
2018/2019, pokyny pre jesennú časť súťaží, hlavne čo sa týka obsadzovania R
a DZ a ospravedlnenia, zmeny a doplnky Pravidiel futbalu, informácie k fyzickým
previerkam R. Seminára sa zúčastnilo 15 rozhodcov, 3 noví rozhodcovia a 1
delegát. Ospravedlnených bolo 6 rozhodcov a 1 delegát zväzu. Po seminári sa
uskutočnili na atletickej dráhe SOUS náhradné fyzické previerky, ktorých sa
zúčastnili 6 rozhodcovia a 2 noví záujemcovia o rozhodovanie. Správu
s vyhodnotením letného seminára R a DZ TFZ obdržali všetci prítomní a je
k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.

Uzn.č.51/2018 VV TFZ berie na vedomie vyhodnotenie seminára R a DZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

VV TFZ schválil na návrh predsedov komisií členov odborných komisií pre
súťažný ročník 2018/2019:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Jozef Feja, Ján Šarlina,
Peter Moric (predseda), Peter Maruška, Peter Kmeť,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica,
Slavomíra Hajdová (momentálne MD),
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek,
Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,
TMK – Stanislav Petrík (predseda), Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik,
Peter Jesenský,
HK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát,
OK – Igor Hus (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Boris Burger, Jozef
Kutnik,

Uzn.č.52/2018 VV TFZ schválil členov odborných komisií pre súťažný ročník 2018/2019.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2018 predniesol ekonóm TFZ p. Arvay.
Na základe tejto správy zhodnotil hospodársky výsledok ako záporný. P. Arvay sa
vyjadril k jednotlivým položkám. TFZ nemá k 30.06.2018 záväzky voči iným
organizáciám. Správa obsahuje aj informácie o stave účtu „Rozhodcovia“.
Informoval taktiež o stave cenín, ktoré má TFZ. Z dôvodu, že stav cennín
v posledných rokoch stagnuje, natíska sa otázka či je vhodné držať finančné
prostriedky v týchto ceninách. Prezident TFZ p. Horák zistí možnosti, preverí
výhody a nevýhody a bude o nich informovať. Správa o hospodárení TFZ za I.
polrok 2018 je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.

Uzn.č.53/2018 VV TFZ vzal na vedomie správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2018
a informácie o záväzkoch.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Predseda HK sa ospravedlnil, že z dôvodu súkromných záležitostí nepredložil
písomnú správu HK TFZ za 4.-7. mesiac 2018 a evidenciu pokút a správy
transparentného účtu. Správu predloží na nasledujúcom zasadnutí VV TFZ.

K bodu 9.

Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2018
predložil prezident TFZ. Predpokladané zasadnutia VV TFZ – 24.08., 17.09.,
15.10., 12.11., 14.12..V prípade potreby bude do programu zaradené konanie
v zmysle Stanov TFZ, zmena termínov je vyhradená.

Uzn.č.54/2018 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2018.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 10.

Rôzne:
p. Horák – informoval o činnosti, rozhodnutiach a zaujímavostiach vyšších
futbalových orgánov,
- pripomenul prítomným, že na nasledujúcom zasadnutí VV je ako bod programu
rokovania aj príprava a zvolanie organizačného výboru TFZ pre zabezpečenie 24.
ročníka plesu s vyhlásením jednotlivých ankiet. Pri príležitosti 25. rokov od
založenia TFZ bude súčasťou plesu aj vyhlásenie funkcionárov, ktorí sa zaslúžili
za rozvoj futbalu v Turci. Z toho dôvodu je potrebné stanoviť podmienky podľa
ktorých budú títo funkcionári vyhodnotení.
- informoval o možnosti zakúpenia si vstupeniek na zápas Ligy národov
Slovensko – Česko, ktorý sa uskutoční 13.10.2018 o 15.00 hod. v Trnave
(informácia bola zverejnená aj na webe TFZ prioritne určená pre FK).

K bodu 11.

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

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

