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. 03/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 11. 03. 2019
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Program
1. Otvorenie
Z: Horák
2. Kontrola uznesení
Z: Žalmanová
3. Účtovná závierka TFZ, požiadavka na RK o stanovisko
k účtovnej závierke za rok 2018 (písomne)
Z: Arvay, RK
4. Príprava súťaží TFZ pred jarnou časťou ročníka
2018/2019
Z: preds. komisií+čl. VV TFZ
5. Príprava medzioblastného turnaja mladších žiakov
Z: Petrík
6. Informácie k stretnutiu s FK (15.03.2019)
Z: Horák
7. Informácie k semináru R a DZ (16.-17.03.2019)
Z: Ing. Šmid
8. Návrh na úpravu odmien delegovaných osôb
Z: Ing. Šmid
9. Informácie z konferencie SFZ (01.03.2019)
Z: Horák
10. Rôzne
11. Záver
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. Žalmanová. Všetky
uznesenia sú splnené. Predseda TMK p. Petrík v rámci tohto bodu krátko informoval
o turnaji prípravky U11, ktorý sa uskutočnil 02.03.2019 v Turanoch. Informoval
o výsledkoch turnaja a o vybraných hráčoch zo zúčastnených družstiev, ktorý sa
zúčastnia turnaja O stredoslovenský turnaj prípraviek 2019, ktorý sa bude konať
24.03.2019 v Žiline. Uviedol, že trénerom na tomto turnaji v Žiline bude Milan Remeň
spolu s Jánom Staňom. Zároveň požiadal sekretára o zabezpečenie dopravy na tento
turnaj. V rámci tohto bodu informoval prezident TFZ p. Horák o podpísanej
charitatívnej reklamy so spoločnosťou Program spol. s r.o., na ktorej podpis dostal
mandát na poslednom zasadnutí VV. Na TFZ boli doručené reklamné bannery, ktoré
sú v zmysle zmluvy kluby povinné umiestniť na svojich ihriskách. Bannery budú
klubom odovzdané na spoločnom stretnutí FK dňa 15.03.2019. Odplatou za
zverejnenie bannerov a od nového súťažného ročníka za zmenu názvu súťaží
dospelých bude 6000 €. Z tohto príspevku bude víťazom I. a II. triedy poskytnutý
finančný príspevok a každému FK, ktoré má družstvo v I. a II. triede bude poskytnuté
plnenie od TFZ v hodnote najmenej 150 €. Zostatok z finančného príspevku bude
použitý na turnaje mládežníckych družstiev, resp. na projekty na podporu
mládežníckeho futbalu v Turci. Futbalové kluby budú povinné zaslať fotografiu
umiestneného bannera, ktoré bude potrebné dokladovať spoločnosti.

K bodu 3.

Ekonóm TFZ p. Arvay sa vyjadril k účtovnej závierke za rok 2018, ktorú odovzdá na
Daňovom úrade v zákonom stanovenej lehote. K účtovnej závierke sa vyjadril aj
predseda RK p. Fabian, ktorého VV požiadal o stanovisko. Revízna komisia TFZ na
svojom zasadnutí nezistila žiadne nedostatky, všetky doklady súhlasia s evidenciou
v pokladničnej knihe. Správa Revíznej komisie TFZ bude spracovaná a interpretovaná
delegátom na najbližšej konferencii TFZ.

Uzn.č.12/2019 VV TFZ schválil účtovnú závierku za rok 2018 a vzal na vedomie stanovisko RK
TFZ k účtovnej závierke za rok 2018.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Z dôvodu neobsadenia funkcie predsedu komisie mládeže TFZ, prezident hneď na
úvod tohto bodu navrhol dočasným vedením komisie mládeže TFZ p. Borcovana.
Nakoľko v KM TFZ ostal len jeden člen, je potrebné zabezpečiť ďalších členov.
Prezident TFZ začal podnikať kroky k personálnemu zabezpečeniu komisie. O
možnosti pracovať v KM TFZ budú futbalové kluby informované aj v úradnej správe.
Zároveň požiadal o zhrnutie informácii k pripravenosti súťaží mládeže sekretára TFZ.
Pani Žalmanová informovala o Zimnej halovej lige U13 a U15, ktorú organizoval FC
Tatran Kláštor p. Znievom, ktorej víťazom sa stalo družstvo TJ Družstevník
Dražkovce. Informovala o prelosovaní súťaže mladších žiakov U13 z dôvodu
zaradenia družstva TJ Turčan Košťany od jarnej časti súťaže. O zaradení družstva
rozhodol VV TFZ na svojom zasadnutí v novembri 2018. Súťaž mladších žiakov U13
z dôvodu zaradenia družstva Koštian bude vyhodnotená za jesennú časť a jarnú časť
samostatne. To znamená, že jarná časť súťaže mladších žiakov U13 pôjde "od nuly".
Víťazom jesennej časti súťaže mladších žiakov U13 súťažného ročníka 2018/2019 je
družstvo TJ Družstevník Dražkovce, na druhom mieste skončilo družstvo FO Tatran
Sučany a na treťom mieste TJ Žiara Horná Štubňa. Zároveň informovala o odhlásení
družstva ml. žiakov U13 FK Trebostovo a družstva dorastu U19 MFK Tepličan.
Informovala tiež o žiadostiach o striedavé štarty, ktoré boli zaevidované
prostredníctvom ISSF. Žiadosti spĺňajú všetky náležitosti a budú schválené. Ďalej
pokračoval predseda ŠTK TFZ p. Borcovan s informáciami o pripravenosti súťaží
dospelých. Jarná časť súťaží by mala začať podľa plánu. Nepredpokladá sa, že by
začiatok jarnej časti ročníka 2018/2019 mali narušiť zlé poveternostné podmienky. Do
úradnej správy ŠTK zverejnila možnosť preloženia zápasov konaných 24.03.2019 pri
vzájomnej dohode z dôvodu kvalifikačné stretnutie ME 2020 Wales – Slovensko a tiež
informoval o žiadostiach o zmeny termínov stretnutí. Prezident TFZ p. Horák v rámci
tohto bodu informoval o projekte „Prezidentský pohár“, ktorý bol prezentovaný na
konferencii SFZ dňa 01.03.2019 a ktorý je určený pre víťazov VI. líg oblastných
futbalových zväzov. Spomenul hrací model aj termínovú listinu. Prítomný zobrali na
vedomie organizovanie tohto poháru, ale je na víťazovi súťaže či sa tohto pohára
zúčastní alebo nie. Predseda DK TFZ p. Baják informoval o podaní od ŠK Drienok
Mošovce, ktoré bolo komisii doručené a ktoré sa týkalo neuhradeného odstupného od
TJ Turčianske Kľačany za hráča Richarda Brnu. Kluby sa nakoniec dohodli
a pohľadávka bola uhradená o čom komisiu informovali kluby zaslaním potvrdenia
o úhrade.

Uznč.13/2019 VV TFZ poveril dočasným vedením KM TFZ pána Mgr. Daniela Borcovana.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.14/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie k príprave súťaží TFZ pred jarnou časťou
ročníka 2018/2019.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Medzioblastný turnaj mladších žiakov sa bude konať 21. mája 2019. Poriadateľom
turnaja je pre tento rok Liptovský futbalový zväz. Predseda TMK p. Petrík informoval
o organizácii kontrolných tréningový zrazov, ktoré sa budú konať v mesiacoch marec
až máj. Trénerom výberu TFZ Martin je Peter Peržel z MŠK Fomat Martin a vedúcim
družstva predseda TMK p. Petrík. V rámci tohto bodu bol prizvaný na zasadnutie VV
TFZ aj pán Fučela, ktorý predniesol návrh účasti výberov TFZ Martin na turnajoch,
ktoré bude organizovať MŠK Fomat Martin s čím prítomní súhlasili za predpokladu,
že bude dostatočný počet hráčov, ktorý by mohli hrať za výber v danej vekovej
kategórii. Taktiež navrhol organizáciu tréningových ukážok, na ktorých by boli
prezentované tréningové jednotky a správne metodické vedenie tréningov
v jednotlivých kategóriách pre kluby v Turci. Výkonný výbor súhlasí s organizáciou

takýchto projektov. Po dodaní materiálov od predkladateľov budú FK informované
o termíne a mieste konania.
Uzn.č.15/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie k pripravenosti medzioblastného turnaja
mladších žiakov ako aj informácie k projektu tréningových ukážok pre kluby
v Turci.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.

Stretnutie vedenia TFZ s futbalovými klubmi sa uskutoční 15. marca 2019 v hoteli
Gader v Blatnici. Program stretnutia bude tvoriť vystúpenie zástupcov TFZ s
aktuálnymi informáciami z diania v TFZ, SsFZ a SFZ a diskusia, v ktorej sa
zástupcovia zúčastnených klubov vyjadria k aktuálnym témam a problémom, s
ktorými sa stretávajú vo svojej činnosti a k problémom jednotlivých súťaží. Pozvánka
na toto stretnutie bola zaslaná predsedom FK dňa 25.02.2019. Po organizačnej stránke
je všetko zabezpečené.

Uzn.č.16/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie k stretnutiu s FK, ktoré sa uskutoční
15.03.2019 v hoteli Gader v Blatnici.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7.

Školenie R a DZ TFZ sa uskutoční 16.-17.03.2019 v hoteli Gader v Blatnici. Predseda
KR TFZ p. Šmid v krátkosti zhrnul program seminára. Súčasťou programu bude aj
prednáška lektora zo SFZ p. Bystríka Nemčeka a tiež prednáška prvej pomoci.
Účastnícke poplatky boli schválené na predchádzajúcom zasadnutí VV TFZ.
Informoval, že väčšina aktívnych rozhodcov spĺňa všetky podmienky na to, aby bol
v ISSF vedený ako aktívny, tzn. má uhradené členské, platný registračný preukaz
a platnú licenciu. Rozhodcovia, ktorým chýba niektorá splnená podmienka (členské
alebo registračný preukaz) budú na seminári vyzvaný k náprave.

Uzn.č.17/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie k pripravovanému semináru R a DZ TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8.

Predseda KR p. Šmid plynulo prešiel k ďalšiemu bodu, ktorý sa týka odmien
delegovaných osôb. Po preskúmaní odmien iných oblastných futbalových zväzov
konštatoval, že odmeny za jednotlivé súťaže máme podpriemerné v porovnaní s týmito
zväzmi. Preto navrhol zvýšenie, avšak nie odmien ale paušálnych náhrad a to
z dôvodu, že materiálne veci, ktoré rozhodca potrebuje pre svoju činnosť sa zvýšili,
taktiež pohonné hmoty sú vyššie a pod. Preto navrhol zvýšenie o 3 € resp. 3,70 €
v závislosti od súťaže. Toto zvýšenie konzultoval aj s pánom Burgerom, ktorý
zabezpečuje vyplácanie miezd rozhodcom. Členovia VV TFZ súhlasili s návrhom
zvýšenia paušálnych náhrad, ktoré sú súčasťou odmeny delegovaných osôb.

Uzn.č.18/2019 VV TFZ schválil návrh na úpravu odmien delegovaných osôb.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.

Prezident TFZ p. Horák informoval o konferencii SFZ, ktorá sa konala 01. marca 2019
v Poprade. Súčasťou programu konferencie bolo okrem iného aj schvaľovanie
rozpočtu SFZ na rok 2019, prerozdelenie príspevku uznanému športu, ktoré je možné
čerpať už od 01.03.2019, ale tiež aj voľba člena VV SFZ – zástupcu za hráčov, kde
nikoho nezvolili, pretože volebnej komisii SFZ nebol doručený žiadny návrh na
kandidáta. Takisto ani na predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov.
Z to dôvodu sa doplňujúce voľby uskutočnia na najbližšej konferencii SFZ.

Uzn.č.19/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie z konferencie SFZ konanej 01.03.2019
v Poprade.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 10.

Rôzne:

p. Horák – informoval o návrhu zmluvy od SFZ vo veci poskytnutia účelového
finančného príspevku na zabezpečenie a prevádzku nového sídla. Finančné prostriedky
sú prísne účelovo viazané a je potrebné ich využiť do 30.06.2019. Prezident TFZ však
informoval, že dohodne dlhšie čerpanie, aspoň do 30.09.2019. Avšak z dôvodu
krátkeho obdobia čerpania je potrebné rozhodnúť o možnosti čerpania. Prezident TFZ
prezentoval tri možnosti, kúpu nehnuteľností, predlžiť termín čerpania až do výstavby
šport parku Pĺtniky, kde by mohlo byť sídlo TFZ, alebo ostať v DO Strojár, kde
momentálne dočasne sídli TFZ, ale za podmienky prenajatia ešte druhej miestnosti
a uhradenia nájmu na 2 roky dopredu. S poslednou možnosťou súhlasili všetci
prítomní, nakoľko pri prvej možnosti by bolo potrebné navýšenie príspevku, s čím by
SFZ nemuselo súhlasiť. Pri druhej možnosti je nejasný termín dostavby štadiónu,
a z toho vyplývajúce nekorektné vyúčtovanie príspevku v tomto kalendárnom roku,
s čím by SFZ mohlo mať tiež problém. Prítomní sa dohodli, že do najbližšieho VV
TFZ prezident spolu so sekretárom zistia možnosti dlhodobého prenájmu v priestoroch
DO Strojár a tiež úhrady nájomného na dlhšiu dobu dopredu.
p. Baják – informoval o stretnutí DK a OK ObFZ a RFZ z celého Slovenska, ktoré sa
uskutoční 29.03.2019 v Žiline a ktorého sa zúčastní. Predseda OK TFZ sa stretnutia
nezúčastni z dôvodu pracovných povinností. Avšak zúčastni sa ho p. Horák ako
predseda OK SsFZ, takže o problematike ktorou sa na stretnutí bude zaoberať bude
informovať aj predsedu OK TFZ.
Uzn.č.20/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie vo veci zmluvy o poskytnutí účelového
finančného príspevku na zabezpečenie a prevádzku nového sídla medzi TFZ
a SFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 11.

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

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

