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. 07/2019
z mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 19. 07. 2019
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1.
2.
3.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Vyhodnotenie zasadnutia konferencie TFZ
a aktívu ŠTK
Šmid
4. Príprava súťažného ročníka 2019/2020
5. Príprava seminára R a DZ, plnenie podmienky
počtu aktívnych rozhodcov
6. Návrhy na schvaľovanie členov odborných
komisií pre súťažný ročník 2019/2020
7. Plán práce VV TFZ na II. polrok 2019
8. Informácia o príspevkoch klubom z rozpočtu TFZ
9. R ô z n e
10. Záver

Z: Horák
Z: Žalmanová
Z: Horák, Mgr. Borcovan, Ing.
Z: Mgr. Borcovan
Z: Ing. Šmid
Z: predsedovia odb. komisií
Z: Horák
Z: Horák
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 posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Prezident TFZ p. Horák v rámci tohto
bodu informoval prítomných, že na Ministerstvo vnútra bol dňa 16.07.2019 zaslaný
Dodatok č. 2 zmien a doplnkov Stanov TFZ, ktoré schválila konferencia TFZ dňa
04.07.2019. Keďže zmeny a doplnky Stanov TFZ obsahovali aj zmenu sídla TFZ,
momentálne čakáme na potvrdenie z Ministerstva vnútra, aby sme mohli podniknúť
kroky v iných inštitúciách vyplývajúce zo zmeny sídla spoločnosti.

K bodu 3.

Prezident TFZ p. Horák zhodnotil priebeh konferencie a aktívu ŠTK ako
bezproblémový. Pripomenul tiež skutočnosť, že konferencia bola na hranici
uznášaniaschopnosti a zmenu v Stanovách TFZ o počte konania konferencií v priebehu
roka berie ako správnu, aj z ohľadom na uznášaniaschopnosti posledných konferencií.

Uzn.č.46/2019 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie zasadnutia Konferencie TFZ a aktívu
ŠTK.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Predseda ŠTK TFZ p. Mgr. Borcovan informoval o príprave súťažného ročníka
2019/2020. Pripomenul, že prihlášky mládežníckych družstiev boli do termínu
15.07.2019 ako podmienečné a FK mohli do tohto termínu odhlásiť družstvo mládeže
bez disciplinárnych sankcií. Do 15.07.2019 odhlásili kluby nasledovné družstvá:
Ďanová – U19, Príbovce – U19, Mošovce – U15 aj U11, Košťany – U13, Sklabiňa –
U11, Horná Štubňa – U11, Vrútky „B“ – U11. Zároveň do tohto termínu Vrútky
prihlásili dodatočne družstvo dorastu U19 a FK Dražkovce, Kláštor p. Znievom,
Sklabiňa, T. Štiavnička a Vrútky prihlásili družstvá U09 v zmysle záverov konferencie

TFZ. Z dôvodu týchto zmien predseda ŠTK upravil termínovú listinu a vylosoval všetky
mládežnícke súťaže. V čase konania zasadnutia VV TFZ už boli všetky súťaže
vylosované aj v ISSF a na Futbalnete a Rozpis súťaží bol zaslaný do tlače. Rozpis
súťaží obdrží po 1 ks každý FK, ktorý má družstvo v súťažiach TFZ, taktiež
rozhodcovia, delegáti zväzu, členovia komisií a členovia VV TFZ. Informoval aj
o písomnej dohode o vytvorení spoločného družstva medzi Kláštorom p. Znievom
a Príbovcami v kategórii dorastu a očakáva ešte ďalšie dohody, ktoré je možné
predkladať v termíne do 15.08.2019 (15 dní pred začiatkom súťaže).
Uzn.č.47/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o príprave súťažného ročníka 2019/2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Predseda KR TFZ p. Ing. Šmid informoval, že letný seminár R TFZ sa uskutoční
v piatok 26.07.2019 o 15.30 hod. v DO Strojár, S. H. Vajanského 2, č. d. 407. Po
seminári budú náhradné fyzické previerky na atletickej dráhe športového areálu SOUS.
Účasť na seminári a absolvovanie fyzických previerok sú podmienkou pre zaradenie na
nominačnú listinu R pre ročník 2019/2020. Hlavným bodom programu seminára budú
zmeny v pravidlách futbalu a rozpise súťaží TFZ. Predseda KR predložil prítomným aj
správu s vyhodnotením rozhodcov a delegátov za jarnú časť súťažného ročníka
2018/2019. V zmysle RS TFZ čl. X. bod 5 predpísaný počet aktívnych R v jarnej časti
nesplnili tieto kluby :
- V. liga – T. Štiavnička
- I. trieda – Lipovec, Príbovce, Ďanová, Trebostovo, Mošovce, H. Štubňa, Belá „B“ –
Necpaly,
- II. trieda – Slov. Pravno, T. Štiavnička „B“, Slovany, Krpeľany.
V zmysle RS TFZ čl. X. bod 5 uhradia poplatok za chýbajúcich R vo výške 70,- € Belá-Dulice "B", H. Štubňa, Lipovec, Mošovce, Príbovce, Slov. Pravno, Slovany,
Krpeľany, T. Štiavnička "B" , 140,- €- Ďanová, Trebostovo.
Kluby, ktoré majú nad stanovený počet R dostanú 70,- € - Blatnica, Dražkovce, Háj,
Turany a 210,- € - Sklené. Správa s vyhodnotením R a DZ za jarnú časť ročník
2018/2019 je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.

Uzn.č.48/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie k pripravenosti seminára R a DZ a plnenie
podmienky o počte aktívnych R.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.49/2019 VV TFZ ukladá ekonómovi TFZ zaslať finančné prostriedky pre FK, ktoré
majú nad stanovený počet aktívnych R, vo výške 70 € resp. 210 €.
Z: ekonóm TFZ
T: do 31.07.2019
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.

VV TFZ schválil na návrh predsedov komisií členov odborných komisií pre súťažný
ročník 2019/2020:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Jozef Feja, Ján Šarlina, Tomáš Burger
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra
Hajdová,
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.50/2019 VV TFZ schválil členov odborných komisií pre súťažný ročník 2019/2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6 Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0

K bodu 7.

Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2019 predložil
prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Program zasadnutí VV TFZ vychádza
z aktuálneho stavu potrieb a požiadaviek TFZ. Predpokladané zasadnutia VV TFZ –
23.08., 16.09., 14.10., 11.11., 13.12.. Plán práce obsahuje aj termíny iných dôležitých
zasadnutí resp. stretnutí, ako napríklad konanie konferencie SsFZ, ktorá sa bude konať
05.12.2019, alebo spoločné stretnutie predsedov a sekretárov SFZ, RFZ a ObFZ
v Bratislave, ktoré sa uskutoční 06.12.2019 či dátum vyhlásenia 25. ročníka ankety
Najlepší futbalista roka za rok 2019, ktorý je stanovený na 24.01.2020. V prípade
potreby bude do programu zaradené konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena termínov je
vyhradená.

Uzn.č.51/2019 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2019.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

V zmysle informácii, ktoré odzneli na zasadnutí konferencie TFZ a tiež v zmysle
schváleného rozpočtu TFZ na rok 2019, ktorý bol na tejto konferencii schválený vrátane
príspevkov pre kluby, odovzdal sekretár TFZ čísla účtov účastníkov I. a II. DOUBLE
STAR BET triedy ekonómovi TFZ. Ako bolo prezentované na konferencii, každý
účastník týchto súťaží obdrží 100 € za umiestnenie reklamného bannera DOUBLE
STAR BET v blízkosti hracích plôch za obdobie jarnej časti ročníka 2018/2019
a jesennej časti ročníka 2019/2020. Ak niektorí účastník plnil podmienku umiestnenia
reklamného bannera len v jednej časti ročníkov, obdrží alikvotnú čiastku, teda 50 €.

Uzn.č.52/2019 VV TFZ ukladá ekonómovi TFZ zaslať finančné prostriedky pre účastníkov I.
a II. DOUBLE STAR BET triedy.
Z: ekonóm TFZ
T: do 31.07.2019
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Rôzne:
P. Horák – informoval o zaslanom vyúčtovaní dotácie, ktorú obdržal TFZ na
organizáciu Memoriálu Ľudovíta Hojného od SsFZ. Taktiež bude zaslané vyúčtovanie
grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia, ktorý získal TFZ na projekt Každým tréningom
bližšie k cieľu – tréningový kemp. Zároveň vyhodnotil aj turnaje, ktoré TFZ organizoval
v mesiaci jún 2019 (Memoriál Ľudovíta Hojného – žiaci, Memoriál Silvestra Huja prípravka),
- informoval o zabezpečení dresov pre vekovú kategóriu U11 na reprezentačné účely
ako odsúhlasili členovia VV TFZ. Pri prípravke pripomenul predsedovi TMK aj turnaj
FOMAT Cup, na ktorý bol pozvaný výber TFZ v kategórii U11. Členovia VV TFZ
súhlasili s účasťou na tomto turnaji a z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť trénerov
výberu TFZ U11, ktorý budú trénermi tejto kategórie počas celého súťažného ročníka
2019/2020, nakoľko výber TFZ U11 sa zúčastní aj iných turnajov a budú sa organizovať
aj tréningové zrazy, ktoré by mali viesť títo vybraný tréneri. Taktiež je potrebné
zabezpečiť trénerov aj pre vekovú kategóriu mladších žiakov U12, ktorý sa zúčastnia
medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý je každoročne organizovaný za účasti
výberov Oravy a Liptova. Taktiež je potrebné z výberom pracovať po celý rok.
- ďalej informoval o organizovaní Zimnej halovej ligy žiakov počas zimnej prestávky.
Tejto projekt organizoval v minulej sezóne FC Tatran Kláštor pod Znievom, avšak po
konzultácii s p. Pyšným – trénerom FC Tatran Kláštor p. Znievom, by sa tento projekt
mohol organizovať pod záštitou TFZ s čím prítomní členovia VV TFZ súhlasili. Je
potrebné overiť a zabezpečiť priestory na organizovanie tohto projektu.
- v súvislosti so zmenou Stanov TFZ a zlúčením Komisie mládeže so Športovotechnickou komisiou informoval, že bude zaslaná požiadavka na deaktivovanie Komisie
mládeže v ISSF, aby všetky podania a uznesenia boli podávané len prostredníctvom
ŠTK. Zároveň informoval, že tajomníkom ŠTK v ISSF bude aj nový člen komisie
Tomáš Burger, ktorý bude pre komisiu spravovať všetky žiadosti o zmeny termínov.
- prerokoval náklady súvisiace s tvorbou RS TFZ a náklady pri zmenách delegovaných
osôb.

p. Petrík – reagoval na reprezentačné výbery mládeže, ktoré spomenul prezident TFZ.
Navrhol predbežne na trénerov výberu TFZ U11 Michala Kempného (Ďanová) a Jána
Staňa (Sučany) a na výber TFZ U12 Michala Pyšného (Kláštor p. Znievom). Všetkých
menovaných bude kontaktovať s touto ponukou na spoluprácu a prediskutuje s nimi aj
tréningové zrazy, ktoré navrhuje aby sa konali aspoň raz mesačne počas celého
súťažného ročníka 2019/2020.
- taktiež navrhol, aby sa pokračovalo v stretnutiach TFZ s FK, hlavne s trénermi vo veci
problematiky mládežníckeho futbalu v Turci, aké bolo organizované v máji 2019.
p. Baják – informoval o dekorovaní víťaza II. QUICK triedy, ktorého sa zúčastnil spolu
s predsedom TMK p. Petríkom.
p. Bágel – informoval, že sa stal členom Disciplinárnej komisie SsFZ.
Uzn.č.52/2019 VV TFZ schválil účasť výberu TFZ v kategórii U11 na turnaji FOMAT Cup,
ktorý sa bude konať 31.08.2019.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.53/2019 VV TFZ schválil organizáciu Zimnej halovej ligy žiakov počas zimnej prestávky
a ukladá sekretárovi zabezpečiť priestory na organizáciu tohto projektu.
Z: sekretár TFZ
T: do 31.08.2019
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 10.

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

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

