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. 08/2019
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 19. 08. 2019
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

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

6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Priebežné hodnotenie súťaží TFZ
Vyhodnotenie seminára R a DZ
Správa o hospodárení TFZ za I. polrok
2019, informácia o záväzkoch a pohľadávkach
TFZ k 30.06.2019
Evidencia pokút a správy transparentného
účtu, správa HK TFT za 4.-7. mesiac 2019
Novelizácia organizačného poriadku TFZ
Rôzne
Záver

Z: Horák
Z: Žalmanová
Z: predsedovia komisií
Z: Ing. Šmid

Z: Arvay
Z: Bučko
Z: Horák, Ing. Bágel, Žalmanová
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 posledných zasadnutia VV TFZ sú splnené alebo majú dlhodobú
platnosť. Uznesenie č. 49/2019 a č. 52/2019 boli splnené ekonómom TFZ v termíne
do 31.07.2019, zaslaním finančných prostriedkov na FK na bankové účty vedené
v ISSF. Uznesenie č. 53/2019 bude splnené do konca mesiaca august 2019. Prezident
TFZ p. Horák v rámci tohto bodu informoval o zaslaní dodatku Stanov TFZ, avšak
do dňa zasadnutia Výkonného výboru, TFZ neobdržal potvrdený dodatok č. 2 Stanov
TFZ zo strany Ministerstva vnútra SR. Ďalej sa informoval u predsedu TMK p.
Petríka na pripravenosť výberu TFZ v kategórii prípravky U11, ktorý sa zúčastní
turnaja dňa 31.08.2019 na Bystričke. Predseda TMK odovzdal nomináciu hráčov
sekretárovi TFZ, ktorá bude zaslaná na materské kluby vybraných hráčov. Pred
turnajom sa uskutoční ešte tréningový zraz dňa 29.08.2019 o 15.00 hod. v Sučanoch.

K bodu 3.

Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák a odovzdal slovo predsedovi ŠTK.
Predseda ŠTK p. Borcovan pripomenul mimoriadne zasadnutie VV TFZ, ktorý
zasadal z dôvodu vzniknutej situácie po odhlásení družstva dospelých TJ
Družstevník Sklabiňa z I. DOUBLE STAR BET triedy. Nakoľko odhlásenie sa
uskutočnilo pred začiatkom jesennej časti, ŠTK navrhla zaradiť do I. DOUBLE
STAR BET triedy družstvo dospelých TJ Družstevník Slovany s čím VV TFZ
súhlasil. Avšak uvoľnením miesta v II. DOUBLE STAR BET triede vznikla situácia,
kde ostali pri 12 účastníkoch dva voľné lósy, čo znamená že v jednom kole dva kluby
nehrajú MFS. Nakoniec sa však ŠTK rozhodla ponechať v platnosti rozlosovanie II.
DOUBLE STAR BET triedy tak, ako bolo uverejnené v Rozpise súťaži a mužstvá,
ktoré mali hrať MFS so Slovanmi budú mať voľno. ŠTK tak rozhodla na základe
zachovania náväznosti a požiadaviek klubov zohľadnených pri pôvodnom
rozlosovaní. Ďalej pokračoval hodnotením prvých kôl súťaží, ktoré sa odohrali.

Informoval o skutočnostiach, ktoré boli uvedené v zápisoch o stretnutí, hlavne
z posledného kola pred týmto zasadnutím VV. Konkrétne oznámením R - vniknutie
diváka na HP do blízkosti delegovaných osôb a ich urážky a HNS členov US voči
delegovaným osobám po stretnutí. Týmto incidentom sa budú zaoberať na
najbližšom zasadnutí aj Disciplinárna komisia, o čom informoval aj predseda DK
TFZ p. Baják. Predseda ŠTK tiež spomenul oznámenie R v zápise o stretnutí z MFS
žiakov Košťany – Turany. Taktiež toto podanie bude predmetom rokovaní na
zasadnutiach odborných komisií. Ďalej informoval o výsledku pasportizácie HP vo
Vrútkach, kde SsFZ aj prostredníctvom spravodajcu SsFZ informoval, že HP je
nevyhovujúca ale môžu ju využívať do začiatku jarnej časti ročníka 2019/2020. HP
je nevyhovujúca a nespĺňa podmienky ani na konanie MFS mládežníckych družstiev
zaradených v súťažiach TFZ. O čom bude informovať aj ŠTK prostredníctvom
Úradnej správy. Po hodnotení súťaží TFZ pánom Borcovanom, pokračoval v tomto
bode prezident TFZ p. Horák. V niektorých zápisoch o stretnutí neboli uvádzané
osoby v rámci realizačného tímu, ktoré vykonávajú zdravotnú službu, a to aj napriek
tomu že je to povinnosť na každom MFS. Preto navrhol sprostredkovať kurz prvej
pomoci v spolupráci so Slovenským Červeným krížom ako tomu bolo v roku 2017.
Cena kurzu na osobu je 25 €, preto navrhol aby TFZ prispel sumou 20 € na účastníka
a 5 € by si účastník hradil sám, resp. klub prostredníctvom MZF alebo do pokladne
TFZ. S návrhom súhlasili všetci prítomní členovia VV. Ďalej sa Výkonný výbor TFZ
zaoberal možnosťou striedavých štartov v kategórii U11 a U13 pre hráčov, ktorí
v sezóne 2018/2019 prestúpili do MŠK Fomat Martin (ÚTM). Tento návrh je
v záujme podpory mládežníckeho futbalu a na základe požiadaviek a na zmiernenie
tvrdosti predpisu Súťažného poriadku, kde striedavý štart s ÚTM nie je možný a tiež
nie je možný ani striedavý štart v kategórii prípravky. Prítomní prešli podmienky za
akých je možné vykonať takýto striedavý štart a určili nasledovné - striedavý štart je
možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu z ktorého hráč uskutočnil
prestup alebo prestup s obmedzením), bude s platnosťou do 30.06.2020 a vykoná sa
prostredníctvom písomnej dohody, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle TFZ
(dokumenty – základné dokumenty), a bude podpísaná štatutármi oboch klubov
a zákonného zástupcu hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ a pre obidva FK). Hráči, ktorí
budú na základe tohto striedavého štartu oprávnení štartovať aj za predchádzajúci
materský klub sa uvedú v zázname rozhodcu, nakoľko ISSF nepovolí takéhoto hráča
uviesť do nominácie. Tento striedavý štart je možný len v súťažiach riadených TFZ
v kategórii U11 a U13.
Uzn.č.54/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o priebežnom hodnotení súťaží TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.55/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie ku kurzu prvej pomoci a schválil
príspevok na kurz pre členov realizačného tímu futbalových klubov, ktorí budú
vykonávať zdravotnú službu na MFS, vo výške 20 € na osobu.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.56/2019 VV TFZ schválil možnosť striedavých štartov hráčov, ktorí v sezóne 2018/2019
vykonali transfer do MŠK Fomat Martin (ÚTM) za podmienok prezentovaných
na zasadnutí VV TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4.

Predseda KR TFZ p. Šmid sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Z toho
dôvodu správu s vyhodnotením seminára R a DZ predložil členom VV TFZ
prezident TFZ p. Horák. Seminár R a DZ pred súťažným ročník 2019/2020 sa konal
26.07.2019. Súčasťou seminára bolo vyhodnotenie jarnej časti súťaží TFZ ročníka
2018/2019 (hodnotenie R a DZ, chyby v zápisoch zo stretnutí, absencie R,...), popis
priestupkov, zmeny v RS TFZ 2019/2020, 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 11 rozhodcov, 2 noví
rozhodcovia a 1 delegát. Ospravedlnených bolo 11 rozhodcov a 1 delegát zväzu. Po

seminári sa uskutočnili na atletickej dráhe SOUS náhradné fyzické previerky,
ktorých sa zúčastnili 9 rozhodcovia a 1 nový záujemca o rozhodovanie. Správu
s vyhodnotením letného seminára R a DZ TFZ obdržali všetci prítomní a je
k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.
Uzn.č.57/2019 VV TFZ berie na vedomie vyhodnotenie seminára R a DZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Ekonóm TFZ p. Arvay sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Správu
o hospodárení TFZ za I. polrok 2019 preto predloží na najbližšie zasadnutie VV
TFZ. Na základe informácii od ekonóma TFZ, informoval sekretár TFZ p.
Žalmanová, že hospodársky výsledok za I. polrok 2019 je kladný.

Uzn.č.58/2019 VV TFZ ukladá ekonómovi TFZ predložiť správu o hospodárení TFZ za I.
polrok 2019 a informáciách o záväzkoch na najbližšie zasadnutie VV TFZ.
Z: ekonóm TFZ
T: najbližšie zasadnutie VV TFZ
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Predseda EK p. Bučko predložil písomnú správu EK TFZ za 4.-7. mesiac 2019
a evidenciu pokút a správy transparentného účtu SFZ, ktorá je k nahliadnutiu na
sekretariáte TFZ. V správe sú rozpísané poplatky jednotlivých komisií za mesiac
apríl – júl 2019, tiež sú v nej informácie, ktoré boli zverejňované za toto obdobie
v Úradných správach TFZ. Správa hodnotí, že platobná disciplína FK za toto
obdobie bola na dobrej úrovni.

Uzn.č.59/2019 VV TFZ vzal na vedomie správu EK TFZ za 4.-7. mesiac 2019 a evidenciu
pokút a správu transparentného účtu SFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Sekretár TFZ spolu s pozvánkou na toto zasadnutie VV TFZ zaslal aj návrh
novelizovaného znenia Organizačného poriadku TFZ. Novelizácia tohto poriadku
bola potrebná aj z dôvodu zmien Stanov a v neposlednom rade aj z dôvodu zlúčenia
komisie mládeže s ŠTK. Prítomní si prešli návrhy na zmenu, ktoré boli zapracované.
Po štylistických úpravách bol návrh Organizačného poriadku TFZ schválený. Dňom
31.08.2019 sa ruší Organizačný poriadok TFZ zo dňa 10.11.2014. Novelizované
znenie Organizačného poriadku nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.

Uzn.č.60/2019 VV TFZ schválil novelizáciu Organizačného poriadku TFZ s účinnosťou od
01.09.2019.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Rôzne:
p. Horák – informoval o výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v
rámci projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019-2021, o ktorej TFZ informoval aj prostredníctvom
Úradnej správy TFZ. V súvislosti s výstavbou infraštruktúry informoval o poklepaní
základného kameňa na Pĺtnikoch.
- informoval o storne žiadosti o transfer, ktorú riešila matrika TFZ pre hráča
Miroslava Kollera. Žiadosť bola stornovaná na žiadosť hráča, ktorý svojim čestným
prehlásením uviedol, že žiadosť o transfer z Bystričky do Koštian neschválil, čo sa
šetrením aj preukázalo. V súvislosti s matrikou TFZ, tiež informoval o dohľadavaní
informácii ohľadom základnej registrácie a následných transferoch hráča Michala
Škvarku, ktoré neboli vedené v ISSF.
- informoval ohľadne uhradených nájmov pri zmene vlastníka budovy, v ktorej sídli
TFZ.

- informoval o možnosti zakúpenia vstupeniek na kvalifikačný zápas Slovensko –
Wales. O ponuke na predpredaj vstupeniek, ktorý je možný prostredníctvom
oblastných futbalových zväzov v obmedzenom počte, budeme informovať na
webovom sídle TFZ a tiež v úradnej správe.
- navrhol ďalšie použitie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy o finančnom
príspevku od SFZ na zabezpečenie a prevádzku sídla TFZ. Ďalšie financie budú
použité na nákup nábytku na sekretariát TFZ, výpočtovej techniky, a tovaru
potrebného na chod kancelárie sekretariátu TFZ.
p. Žalmanová – informovala o zaslanom vyúčtovaní grantu od Nadácie Kia Motors
Slovakia, ktorý TFZ získal na organizáciu projektu Každým tréningom bližšie
k cieľu.
Uzn.č.61/2019 VV TFZ schválil ďalšie použitie finančných prostriedkov v zmysle zmluvy
o finančnom príspevku od SFZ na zabezpečenie a prevádzku sídla TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.62/2019 VV TFZ schválil vyúčtovanie grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

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

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

