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. 01/2020
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 22.01.2020
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie plánu práce VV TFZ na I. polrok 2020
Informácie o zabezpečení plesu TFZ, príprava
Rôzne
Záver

Z: Horák
Z: Žalmanová
Z: Horák
Z: org. výbor plesu
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ. Prezident
TFZ p. Horák otvoril prvé oficiálne zasadnutie Výkonného výboru v roku 2020,
ktorého hlavným programom bola príprava a zabezpečenie úspešného priebehu
25. ročníka reprezentačného plesu TFZ.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Žalmanová.
Všetky uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Prezident TFZ p.
Horák v rámci tohto bodu informoval o ďalšom postupe riešenia vecí so
spoločnosťou Program, spol. s r.o. v zmysle toho, ako bolo dohodnuté na
poslednom zasadnutí VV TFZ v roku 2019.

K bodu 3.

Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2020
predložil prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Súčasťou plánu práce
VV TFZ je aj predbežne stanovený termín konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční
02.07.2020, kedy sa uskutoční aj aktív ŠTK pred začiatkom novej sezóny
2020/2021. Plán práce obsahuje aj termíny iných dôležitých zasadnutí resp.
stretnutí, ako napríklad seminár R a DZ, ktoré sa uskutoční v predpokladanom
termíne 21.-22.03.2020 či stretnutie s FK, ktoré sa uskutoční pravdepodobne deň
pred seminárom R 20.03.2020. Miesta konania seminára ako aj stretnutia s FK
budú upresnené dodatočne. V prípade potreby bude do programu zaradené
konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena termínov je vyhradená. Predpokladané
zasadnutia VV TFZ sú nasledovné 17.02., 23.03., 20.04., 25.05., 25.06.

Uzn.č.1/2020 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4.

V rámci tohto bodu si prítomní členovia organizačného výboru plesu prešli úlohy
k úspešnému zorganizovaniu tejto spoločenskej akcie. Všetky potrebné veci, ako
ceny pre vyhodnotených hráčov, rozhodcu, trénera a ocenených funkcionárov sú
zabezpečené a boli na zasadnutí VV TFZ prezentované. Taktiež je všetko
zabezpečené po organizačnej stránke (občerstvenie, hudobná produkcia, šatňa
a pod.). Prítomní si dohodli program a postup pri udeľovaní ocenení, ktoré
súčasťou budú aj pozvaní hostia a tiež zosumarizovali aj ceny do tomboly.

Uzn.č.2/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení plesu TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 5.

Rôzne:
p. Horák – informoval o stretnutí s predsedom TJ IDOP Lipovec, ktorý
organizuje Lipoveckú futbalovú školu. Projekt je určený pre chlapcov a dievčatá
vo veku 4-6 rokov, ktorí sa zúčastnia štyroch podujatí v mesiacoch apríl – máj
2020. Predseda klubu sa na TFZ obrátil so žiadosťou o podporu pri organizácii
tohto podujatia, napríklad formou finančného príspevku. Prítomní členovia
súhlasili s podporou tohto projektu vo výške 150 € vo forme zakúpenia cien pre
zúčastnené družstvá (napr. medaile) alebo občerstvenia.
- informoval o propagácii k náboru nových rozhodcov. Sekretár TFZ p.
Žalmanová v mesiaci január 2020 rozniesla po stredných školách propagačné
plagáty.
p. Žalmanová – informovala o pripravenosti Zimnej halovej ligy. Športové haly
sú zabezpečené, vylosovanie jednotlivých hracích dní, ktoré pripravil p. Pyšný
z FC Tatran Kláštor p. Znievom, bolo rozposlané prihláseným účastníkom turnaja
spolu s propozíciami.

K bodu 6.

Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák.

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

