Turčiansky futbalový zväz
Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin, číslo tel. fax: 043/4237313, e-mail: tfz@tfz.sk
Z Á P I S č. 11/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 12. 11. 2019
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu
za jesennú časť ročníka 2019/2020
4. Vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2019/2020
5. Zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie
za jesennú časť ročníka 2019/2020,
anketa 11-ka roka
6. Zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka
2019/2020
7. Informácie o činnosti RK, OK
8. Správa EK TFZ o plat. disciplíne klubov
9. Návrh rozpočtu na rok 2020
10. Informácie o zabezpečení plesu
11. Informácie k prerozdeleniu finančných
príspevkov v rámci projektu podpory rekonštrukcie,
výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry
12. Rôzne
13. Záver

Z: Horák
Z: Žalmanová
Z: Ing. Šmid
Z: Mgr. Borcovan
Z: Petrík
Z: Baják
Z: Fabian. Hus
Z: Bučko
Z: Arvay
Z: organizačný výbor
Z: Horák
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v kancelárií sekretára TFZ,
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. Uznesenie č. 72/2019
bude splnené na dnešnom zasadnutí VV v bode programu č. 8. Uznesenie č.
73/2019 bolo splnené dňa 23.10.2019 a to zverejnením novelizácie Smernice
o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ na webovom sídle TFZ.

K bodu 3.

Predseda KR TFZ p. Šmid predložil všetkým prítomným správu s vyhodnotením
rozhodcov a delegátov TFZ za jesennú časť ročníka 2019/2020. Komisia
rozhodcov v jesennej časti ročníka 2019/2020 zasadala spravidla každý utorok. Na
týchto zasadnutiach komisia riešila prípravu letného seminára R a DZ, ktorý sa
uskutočnil 26.07.2019 v priestoroch TFZ, prípravou delegačných listov, zmenami
v obsadení R a DZ. Zaoberala sa vyhodnotením zápisov zo stretnutí, vykonala
pohovor s novými záujemcami o rozhodovanie – Vajdel, Kytas a Kosturský ml..
Ďalej sa tiež zaoberala námietkami resp. podaniami na komisiu od futbalových
klubov z Hornej Štubne, Koštian a konkrétne aj zápasom I. DOUBLE STAR BET
triedy Košťany - Dražkovce. Počas jesennej časti predvolala a riešila R –
Čavolský, Bodoň, Bajcár, Šerka. Za toto obdobie uložila KR rozhodcom uhradiť
poplatky za oneskorené ospravedlnenie zo stretnutia alebo za neospravedlnenú
neúčasť na letnom seminári R v celkovej sume 100 €. DK TFZ uložila rozhodcom
za disciplinárne priestupky pokarhanie a uhradiť poplatok 10 € rozhodcom
Štancel, Bajcár a Šperka. V priebehu jesennej časti sa neospravedlnená absencia R

na zápasoch nevyskytla. Počas jesennej časti KR navrhla doplniť do nominačnej
listiny rozhodcov Kytas, Vajdel, Kosturský ml (noví R) a Uhliar (vrátil sa
k rozhodovaniu). V priebehu tejto časti ročníka pôsobili niektorí R aj ako hráči
(Čavolský, Raček, Bulík, Bodoň, Gábor, Cvengroš, Šperka, Uhliar a Vajdel) a tak
viackrát nastala situácia, že nebolo koho obsadiť na MFS. V správe sa uvádzajú
neobsadené zápasy delegovanými osobami (celkom 30 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 76-krát, ktorí sa zúčastnili na 53 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 2020. Ďalej pokračoval predseda KR TFZ
a informoval o stretnutí KR v pôsobnosti SsFZ, ktoré sa uskutoční 23.11.2019
v Terchovej a ktorého sa zúčastní. VV TFZ schválil účasť predsedu KR TFZ p.
Šmida na tomto stretnutí.
Uzn.č.76/2019 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za
jesennú časť ročníka 2019/2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.77/2019 VV TFZ ukladá predsedovi KR TFZ predložiť na zasadnutie VV TFZ vo
februári 2020 informácie o mieste, termíne a čase konania seminára R a DZ.
Z: Ing. Šmid
T: február 2020
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.78/2019 VV TFZ schvaľuje účasť predsedu KR TFZ p. Ing. Šmida na stretnutí KR
v pôsobnosti SsFZ, ktoré sa uskutoční 23.11.2019
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4.

Predseda ŠTK p. Borcovan zhodnotil jesennú časť ročníka 2019/2020 v súťažiach
dospelých a mládeže. V jesennej časti bolo v I. DOUBLE STAR BET triede
rozlosovaných 91 MFS a v riadnom hracom čase skončili všetky MFS. Pred
začiatkom súťaže odhlásila svoje družstvo TJ Družstevník Sklabiňa. V záujme
zachovania integrity súťaže, ŠTK aj na základe súhlasu VV TFZ zaradila na
uvoľnené miesto družstvo TJ Družstevník Slovany. V II. DOUBLE STAR BET
triede bolo rozlosovaných 45 MFS a v riadnom hracom čase skončili všetky MFS.
Nakoľko po rozlosovaní súťaží bolo družstvo zo Slovian presunuté do I. triedy
a prelosovaním by zohľadnené požiadavky náväznosti stretnutí mládežníckych
družstiev a objednané autobusové dopravy na stretnutia boli narušené, ŠTK po
súhlase VV TFZ ponechala pôvodné rozlosovanie a v prvých 8. kolách mali voľno
2 družstvá. Ďalej pokračoval vyhodnotením súťaže dorastu U19 – Romantics.sk.
Podľa rozhodnutia konferencie TFZ, bez finančných následkov sa pred
vylosovaním odhlásili družstvo Ďanovej a hráči z Príboviec sa spojili s Kláštorom
p. Znievom. Rovnako ako v predchádzajúcom ročníku, spoločné družstvo
vytvorili Žabokreky s Valčou. Ďalšie spoločné družstvá vytvorili Slovenské
Pravno s Ďanovou a Mošovce s Malých Čepčínom. Súťaž teda bola rozlosovaná
s 9 účastníkmi na 36 MFS. Každé kolo malo jedno družstvo voľno. V súťaží
starších žiakov U15 bolo rozlosovaných 66 stretnutí. A v riadnom hracom čase
skončilo 65 stretnutí. Na stretnutie Dražkovce – Horná Štubňa družstvo hostí
nepricestovalo. ŠTK kontumovala stretnutie 3:0 a postúpila na doriešenie DK.
ŠTK riešila aj podnet diváka Šimona Sochuľáka k MFS T. Teplice – Turany
(podozrenie štartu hráčov domáceho družstva na cudzí RP). Nakoľko komisii
neboli predložené relevantné dôkazy, ŠTK ponechala v platnosti výsledok
dosiahnutý na HP. Súťaž mladších žiakov U13 bola rozlosovaná na 36 stretnutí,
všetky sa skončili v riadnom hracom čase. Stretnutia sa hrali v stredu

a rozhodovali ich laický rozhodcovia. Problémom bolo neuvádzanie
zodpovedného zdravotníka v ZoS (pravidelne Diviaky a Sl. Pravno) a tiež meno
hlavného usporiadateľa. Súťaž staršej prípravky U11 bola v jesenné časti ročníka
2019/2020 územne rozdelená a rozlosovaná do 3 skupín v ktorej spolu štartovalo
17 družstiev. Odohrala sa dvojkolovo s odvetami. Podľa dosiahnutých výsledkov
a umiestnení v jesennej časti, budú podľa schváleného RS po prelosovaní
pokračovať v jarnej časti nadstavby, opäť v 3 skupinách. Predseda ŠTK pripravil
rozlosovanie nadstavbovej časti súťaže. Avšak z dôvodu, že v nadstavbovej
skupine „C“ ostali len 4 účastníci, pripravil 2 návrhy na rozlosovanie, ktoré budú
zaslané zainteresovaným klubom na vyjadrenie. Po tomto vyjadrení a schválení
Výkonným výborom bude rozlosovanie nadstavbovej časti prípravky U11 zaslané
na FK a zapracované v ISSF a na Futblanete. Problémom súťaže bolo oneskorené
vytváranie súpisiek družstiev manažérmi klubov a nevypĺňanie ZoS po skončení
stretnutia domácim manažérom do 24 hodín. Vo väčšine ZoS chýbajú základné
informácie – mená HU, lekára či zdravotníka, vedúceho družstva atď.
Nevypĺňanie týchto informácií bude predmetom aj spoločného stretnutia s FK
pred začiatkom jarnej časti súťaží, kde budú FK upozornené na riadne vypĺňanie
zápisov pre laikov. Predbežný termín konania spoločného stretnutia s FK je
stanovený na 20.03.2020. Presný termín a miesto budú zverejnené v úradnej
správe najneskôr 30 dní pred konaním stretnutia. Prvý ročník súťaže mladšej
prípravky U9 prebehla bez komplikácii. FK odohrali MFS podľa rozlosovania. Na
základe dohody klubov zo stretnutia pred súťažou boli všetky MFS uzatvárané
výsledkom 0:0. Podklady pre zmeny miest, termínov a časov konaní MFS
pripravoval člen ŠTK Tomáš Burger. Prítomní obdržali materiál s vyhodnotením
každej súťaže, v ktorom je uvedená priebežná tabuľka s umiestnením družstiev,
MFS ktorým ŠTK schválila zmenu termínu konania zápasu, počet divákov na
MFS, najviac strelených gólov, počet PK, atď. Materiály s vyhodnotením sú
súčasťou tejto zápisnice a sú k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. Taktiež budú
zverejnené na webovom sídle TFZ.
Uzn.č.79/2019 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2019/2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 5.

Prácu TMK za jesennú časť ročníka 2019/2020 zhodnotil predseda TMK p.
Petrík. Komisia nezasadala pravidelne. O všetkých potrebných oznámeniach
komisia informovala prostredníctvom Úradných správ. TMK pripravila materiál
k ankete Najlepší futbalista roka 2019, Najlepší dorastenec za rok 2019, Najlepší
žiak za rok 2019 a v spolupráci s KR TFZ pripravila materiál aj k ankete Píšťalka
roka 2019. Prvé kolo ankety už prebehlo, sekretár TFZ odovzdal vyplnené
anketové lístky predsedovi TMK, ktorý pripraví druhé kolo ankety.
Vyhodnotením ankety Trénerská osobnosť Turca sa budú zaoberať neskôr,
nakoľko do 30.11.2019 môžu FK zaslať návrhy na ocenenia trénerov. TMK počas
jesennej časti ročníka 2019/2020 v úradných správach zverejňovala aj nominácie
hráčov na výbery TFZ (prípravky, mladších žiakov a dospelých). Nominácia
výberu TFZ dospelých, ktorá bola zverejnená v posledných úradných správach, sa
zúčastní turnaja v Púchove dňa 14.12.2019. Na tento turnaj je potrebné zabezpečiť
autobus. VV súhlasí s účasťou výberu na turnaji pod vedením Stanislava Petríka.
Nominácia výberu TFZ v kategórii prípravka U11, ktorý sa zúčastní turnaja
v januári bude zverejnená neskôr. Tento výber bude následne reprezentovať TFZ
aj na turnaji prípraviek O Stredoslovenský pohár prípraviek.

Uzn.č.80/2019 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce TMK za jesennú časť ročníka
2019/2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Ďalej v hodnotení súťažného ročníka 2019/2020 pokračoval predseda DK p.
Baják, ktorý informoval o činnosti komisie za spomínané obdobie. Zasadnutia sa
konali spravidla každý utorok a DK prijala ku dňu 12.11.2019 spolu 97 uznesení.

DK na svojich zasadnutiach riešila previnenia hráčov, trénerov, divákov,
funkcionárov FK a previnenia rozhodcov. DK naďalej konštatuje, že zo strany
rozhodcov pokračujú a narastajú počty nedostatkov v popise priestupkov
vylúčených hráčov a nepoužívaniu Oznámenia o nedostatkoch. Zo strany FK
dochádzalo vo viacerých prípadoch k nedodržaniu termínov pri uhrádzaní MZF.
DK počas jesennej časti riešila odvolanie TJ Družstevník Blatnica a na návrh ŠTK
TFZ odvolaniu vyhovela (autoremedúra).
Uzn.č.81/2019 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka
2019/2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7.

Predseda Revíznej komisie (RK TFZ) p. Fabian informoval, že pri poslednom
kontrolovaní všetkých účtovných dokladov neboli zistené žiadne nedostatky.
Predseda Odvolacej komisie (OK TFZ) p. Mgr. Hus sa ospravedlnil za neúčasť na
tomto zasadnutí. Avšak prezident TFZ p. Horák informoval, že OK TFZ
v jesennej časti ročníka 2019/2020 neriešila žiadne odvolania.

Uzn.č.82/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o činnosti Revíznej a Odvolacej komisie
TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Predseda EK TFZ p. Bučko všetkým prítomným odovzdal správu Ekonomickej
komisie TFZ č. 3/2019. V správe sú rozpísané poplatky jednotlivých komisií za
mesiac august a september 2019, ktoré boli uhradené v splatnosti, resp. po
splatnosti. Úhrady po splatnosti boli priebežne odstupované na riešenie DK. Aj
napriek tomu, že niektoré FK uhradili MZF po termíne splatnosti, platobná
disciplína FK za toto obdobie bola na slušnej úrovni.

Uzn.č.83/2019 VV TFZ vzal na vedomie správu Ekonomickej komisie TFZ č. 3/2019
o platobnej disciplíne klubov.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Ekonóm TFZ p. Arvay sa ospravedlnil, že z dôvodu pracovných a súkromných
povinností nepredložil návrh rozpočtu TFZ na rok 2020. Návrh rozpočtu TFZ na
rok 2020 bude predložený na najbližšom zasadnutí VV.

Uzn.č.84/2019 VV TFZ ukladá ekonómovi TFZ predložiť návrh rozpočtu TFZ na rok
2020 na najbližšom zasadnutí VV TFZ.
Z: ekonóm TFZ
T: v texte
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 10.

25. ročník reprezentačného plesu TFZ sa uskutoční 24. januára 2020 (piatok) so
začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani
v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2019 ako najlepší
rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2019
v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2019 ako aj Trénerská
osobnosť Turca. Prítomní členovia VV súhlasili s kúpou ocenení pre 13
najlepších futbalistov vo forme dresov, ktorí vzídu z ankety Najlepší futbalista
roka 2019, najlepšieho dorastenca za rok 2019 a najlepšieho žiaka za rok 2019.
Prítomní si prešli zoznam úloh, ktoré je potrebné zabezpečiť.

Uzn.č.85/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení 25. ročníka
reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 24.01.2020 v spoločenskej
sále penziónu Čierna pani v Martine.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0

K bodu 11.

Ďalej v programe VV pokračoval prezident TFZ informáciami zo zasadnutia VV
SFZ zo dňa 05.11.2019 vo veci prerozdeleniu finančných príspevkov v rámci
projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej
infraštruktúry. V rámci regiónu Turiec boli poskytnuté finančné príspevky
v celkovej výške 97 000 €. Úspešnými žiadateľmi sú obec Turčianska Štiavnička
– 12 000 €, TJ Družstevník Ďanová – 10 000 €, Tatran Turany – 12 000 €, FK
Slovan Žabokreky – 11 000 €, Obec Sučany – 10 000 €, MFK Tepličan – 11 000
€, obec Príbovce – 11 000 €, obec Bystrička – 10 000 €, mesto Vrútky – 10 000 €.

Uzn.č.86/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie k prerozdeleniu finančných
prostriedkov v rámci projektu podpory rekonštrukcie, výstavby
a dobudovania futbalovej infraštruktúry.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 12.

Rôzne:
p. Horák – informoval o spoločnom stretnutí sekretárov a predsedov RFZ a ObFZ
so Slovenským futbalovým zväzom, ktoré sa uskutoční 19.11.2019 v Senci.
Predmetného stretnutia sa zúčastní sekretár TFZ aj prezident TFZ.
- informoval o blížiacej sa konferencii SsFZ, ktorá sa uskutoční 05.12.2019
v Banskej Bystrici. Podľa predbežných informácii sa konferencie zúčastnia riadne
zvolení delegáti konferencie p. Bágel, Šmid, Burger a Jesenský. Z dôvodu, že
prezident TFZ p. Horák mandát neuplatňuje (nezlučiteľné s funkciou predsedu
OK SsFZ) a zvolený náhradník za TFZ p. Moric umrel, je potrebné schváliť
nového náhradníka za delegáta konferencie za TFZ, ktorý sa zúčastní konferencie
05.12.2019. Prezident TFZ p. Horák navrhol p. Borcovana, s čím členovia VV
TFZ súhlasili. Taktiež je potrebné zvoliť náhradníka na túto konferenciu aj za FK,
nakoľko riadne zvolený delegát p. Hajčík sa vzdal funkcie a taktiež sa vzdal
funkcie aj zvolený náhradník p. Ondruš. Po predchádzajúcej konzultácii
s menovaným, navrhol ako náhradníka za delegáta konferencie na konferenciu
konanú dňa 05.12.2019 za FK p. Dalimíra Tomčányho (z Attack Vrútky) s čím
taktiež členovia VV TFZ súhlasili.
- informoval prítomných o prebiehajúcich prípravách turnajov prípravky U11,
ktorý sa bude konať 08.03.2020 v Turanoch a o Zimnej halovej lige žiakov.
Informácie o konaní týchto turnajov vyjdú v najbližších úradných správach aj
s požiadavkou na prihlasovanie družstiev na spomínané turnaje. Uvoľnenie
finančných príspevkov na tieto projekty boli predmetom rokovania VV TFZ na
zasadnutí v septembri.

Uzn.č.87/2019 VV TFZ schvaľuje účasť sekretára TFZ a prezidenta TFZ na spoločnom
stretnutí sekretárov a predsedov RFZ a ObFZ, ktoré sa uskutoční 19.11.2019
v Senci.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.88/2019 VV TFZ schvaľuje náhradníkov za delegátov na konferenciu SsFZ
p. Borcovana za TFZ a p. Tomčányho za FK, na konferenciu SsFZ ktorá sa
bude konať 05.12.2019 v Banskej Bystrici.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 13.

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

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

