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. 12/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 20. 12. 2019
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Z: Horák
Kontrola uznesení
Z: Žalmanová
Návrh rozpočtu na rok 2020
Z: Arvay
Schválenie nadstavbovej časti súťaže prípravky U11
v súťažnom ročníku 2019/2020
Z: Mgr. Borcovan
Informácie o zabezpečení plesu
Z: organizačný výbor
Informácie z konferencie SsFZ
Z: Horák
Rôzne
Záver
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v priestoroch reštaurácie
Venézia 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 alebo majú dlhodobú
platnosť (uzn.č.77/2019). Uznesenie č. 84/2019 bude splnené na dnešnom
zasadnutí Výkonného výboru v bode programu č. 3. V rámci tohto bodu
informoval predseda KR TFZ p. Ing. Šmid o stretnutí predsedov KR v pôsobnosti
SsFZ, ktoré sa uskutočnilo v Terchovej 23.11.2019, a o požiadavke KR SsFZ,
nahlásiť rozhodcov z nominačnej listiny rozhodcov TFZ na seminár licencie A pre
R a DZ v termíne ešte pred začatím jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, aby
mohli niektorí z talentovaných R postúpiť do súťaží riadených SsFZ už v jarnej
časti. Predseda KR TFZ informoval, že rozhodcovia TFZ majú všetci platnú
licenciu A do 30.06.2020 a pred jarnou časťou ročníka žiadny rozhodca TFZ by
na postup nešiel. Z toho dôvodu nenahlásil na seminár žiadneho rozhodcu.
Informoval, že uvedená situácia vznikla na podnet niektorých ObFZ, ktorý by radi
urýchlili postup rozhodcov do vyšších súťaží. Je toho názoru, že KR SsFZ by
nemala rušiť seminár v máji, a že rozhodcovia by mali postupovať do vyšších
súťaží od začiatku sezóny a nie v jej priebehu.

K bodu 3.

Ekonóm TFZ p. Arvay predložil návrh rozpočtu TFZ na rok 2020 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 714 €.

Uzn.č.90/2019 VV TFZ schválil návrh rozpočtu TFZ na rok 2019 a odporúča delegátom
konferencie ho schváliť na najbližšej konferencii TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Ako informoval predseda ŠTK TFZ p. Mgr. Daniel Borcovan na novembrovom
zasadnutí Výkonnému výboru TFZ, súťaž staršej prípravky U11 bola v jesenné
časti ročníka 2019/2020 územne rozdelená a rozlosovaná do 3 skupín v ktorej
spolu štartovalo 17 družstiev. Jesenná časť ročníka sa odohrala dvojkolovo

s odvetami. Podľa dosiahnutých výsledkov a umiestnení v jesennej časti, predseda
ŠTK pripravil rozlosovanie nadstavbovej časti súťaže. Z dôvodu, že
v nadstavbovej skupine „C“ ostali len 4 účastníci, pripravil 2 návrhy na
rozlosovanie, ktoré boli zaslané zainteresovaným klubom na vyjadrenie. Tri kluby
(Vrútky, Valča, Juventus Žilina) boli za návrh s rozlosovaním na 12. kôl. Jeden
klub (Ďanová) bol za variantu so 6. kolami. Z dôvodu, že väčšina klubov bola za
model s 12. kolami pripravila ŠTK TFZ materiál s vylosovaním na schválenie
Výkonnému výboru TFZ. Všetci prítomní členovia Výkonného výboru TFZ
súhlasili s predloženým návrhom. Vylosovanie nadstavbovej časti prípravky U11
zaslané na FK a zapracované v ISSF a na Futblanete.
Uzn.č.91/2019 VV TFZ schválil vylosovanie nadstavbovej časti súťaže staršej prípravky
U11 v súťažnom ročníku 2019/2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Prezident TFZ prešiel s prítomnými členmi VV TFZ všetky potrebné úlohy
k zabezpečeniu plesu. Predseda TMK p. Petrík, informoval o výbere Trénerskej
osobnosti Turca a predseda KR p. Šmid o Píšťalke roka 2019, ktorú vybrali
futbalové kluby spolu s KR TFZ. Vyhodnoteným pánom, bude zaslaná pozvánka
na slávnostné vyhodnotenie ankiet. Vyhlásenie sa uskutoční v rámci 25. ročníka
reprezentačného plesu TFZ dňa 24.01.2020 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 2019.
Následne sekretár TFZ zašle vyhodnoteným hráčom pozvánky prostredníctvom
ich materských klubov. Ďalej informovala o vecných cenách, ktoré vyhodnotení
hráči získajú a ktoré TFZ získal z väčšej časti v rámci reklamného plnenia od
sponzorov. Predseda v súvislosti s vyhodnotením ankety vyjadril nespokojnosť
s niektorými účastníkmi ankety, ktorí si v druhom kole ankety na popredné
priečky uviedli svojich hráčov až následne ostatných a nezohľadnili reálne
výkonný nominovaných hráčov zo všetkých družstiev I. či II. triedy. Preto je na
zvážení, či by nebolo potrebné upraviť pravidlá vyhodnocovania ankety alebo sa
vrátiť k modelu vyhodnocovania podľa hracích postov.

Uzn.č.92/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení 25. ročníka
reprezentačného plesu TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Prezident TFZ p. Horák v krátkosti informoval o konferencii SsFZ, ktorá sa
konala 05.12.2019 v Banskej Bystrici. Medzi hlavné body programu konferencie
patrili informácie o hospodárení SsFZ v roku 2019, schvaľovanie rozpočtu SsFZ
na rok 2020 a reorganizácia súťaží mládeže v pôsobnosti SsFZ. V rámci bodu
reorganizácie súťaží mládeže v pôsobnosti SsFZ, predseda KM SsFZ V.
Remeselník skonštatoval, že po stretnutiach so zástupcami klubov, resp.
odpovediach na otázky ohľadom reorganizácie súťaží sa táto v súčasnosti robiť
nebude. Nakoniec konferencia SsFZ uložila Výkonnému výboru SsFZ vykonať
v prípade potreby zmeny v organizácii súťaží mládeže v kategóriách dorastu (V.
liga sk. C, D) a v kategórií žiakov (III. liga sk. C). Čo sa týka schvaľovania
rozpočtu SsFZ na rok 2020, sumy sa blížia k reálnemu čerpaniu a vychádzajú zo
štandardných príjmov a výdavkov. Aj napriek tomu, že sa plánuje rekonštruovať
budova kde sídli SsFZ, financovanie tejto rekonštrukcie nie je zahrnuté v rozpočte
SsFZ, lebo je to stále v riešení, prípadne to bude tvoriť prílohu rozpočtu.

Uzn.č.93/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie z konferencie SsFZ, ktorá sa konala
05.12.2019 v Banskej Bystrici.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0

K bodu 7.

Rôzne:
p. Horák – pripomenul ekonómovi pripraviť v spolupráci so sekretárom TFZ
vyúčtovanie dotácie na činnosť zväzu, ktorú TFZ obdržal od Stredoslovenského
futbalového zväzu.
- informoval, že tradičné stretnutie členov VV TFZ, predsedov a členov
odborných komisií TFZ sa uskutoční 10.01.2020. Pozvánky boli zaslané všetkým
účastníkom poštou alebo e-mailom a členom VV a predsedom odborných komisií
bola pozvánka odovzdaná na zasadnutí Výkonného výboru.
- informoval o liste doručenom od spoločnosti Program, spol. s r.o. a prítomní
členovia Výkonného výboru dohodli ďalší postup TFZ v tejto veci.
- informoval o otvorení umelej trávy na Pĺtnikoch, ktorá bola daná do užívania
začiatkom decembra. V zmysle zmluvy o spolupráci medzi mestom Martin a SFZ
má TFZ nárok na 60 hod. mesačne pre potreby tréningového procesu pre FK
v našej pôsobnosti.
p. Šmid – predložil náklady za telefón súvisiace s obsadzovaním delegovaných
osôb na MFS a ich zmenami.
p. Petrík – informoval o účasti výberu dospelých TFZ, ktorý sa zúčastnil na
turnaji v Púchove dňa 14.12.2019. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev, kde výber
TFZ skončil na 7. mieste. V prípade účasti výberu TFZ na tomto turnaji aj
v budúcnosti je potrebné do výberu vybrať hráčov z celého regiónu Turiec, nie len
z I. a II. triedy. Je to hlavne z dôvodu, aby bol výber TFZ konkurencie schopný aj
s inými družstvami, v ktorých nastúpili hráči aj z vyšších súťaží.
p. Žalmanová – informovala o prihlásených účastníkoch na zimnú halovú ligu,
ktorá sa uskutoční v mesiaci február 2020 a turnaji prípraviek, ktorý sa uskutoční
v marci 2020. Keďže Zimná halová liga je organizovaná v spolupráci s FC Tatran
Kláštor pod Znievom, pán Pyšný pripraví vylosovanie jednotlivých hracích dní
a v mesiaci január budú prihláseným účastníkom zaslané propozície
a vylosovanie.

K bodu 8.

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 2020.

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

