Turčiansky futbalový zväz
Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin, tel. číslo: 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk
Z Á P I S č. 02/2020
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 17. 02. 2020
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Program
1. Otvorenie
Z: Horák
2. Kontrola uznesení
Z: Žalmanová
3. Správa o hospodárení TFZ za rok 2019, informácia
o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 31.12.2019
Z: Arvay
4. Zhodnotenie 25. roč. plesu TFZ, stav, výsledok plesu
schválenie záverečného účtu plesu
Z: Horák, Arvay, Žalmanová
5. Správa o platobnej disciplíne klubov, evidencia pokút
a správy transparentného účtu za rok 2019 (písomne) Z: Bučko
6. Informácie k turnajom organizované TFZ
Z: Žalmanová, Petrík
7. Príprava školenia R a DZ (miesto,termín,financovanie) Z: Ing. Šmid
8. Príprava stretnutia s klubmi
Z: Horák, Žalmanová
9. Rôzne
10. 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.
Uznesenia sú splnené.

K bodu 3.

Ekonóm TFZ p. Arvay sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Z toho
dôvodu sekretár TFZ p. Žalmanová na základe informácii od ekonóma TFZ
informovala prítomných o stave účtov, cenín a pokladne k 01.01.2019
a k 31.12.2019. Hospodársky výsledok je kladný. Taktiež sekretár TFZ pripomenul,
že hospodársky výsledok je vyšší ako v minulosti, čo spôsobilo že na účte
sú účelovo viazané prostriedky na nájom priestorov v ktorých sídli TFZ, ktoré sú
s príspevku od SFZ na zabezpečenie sídla v zmysle zmluvy. Písomnú správu
predloží ekonóm TFZ na najbližšom zasadnutí VV TFZ, ktorá bude neskôr
predložená aj delegátom na najbližšej Konferencii TFZ. TFZ nemá záväzky voči
iným subjektom.

Uzn.č.3/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie podané sekretárom TFZ o hospodárení
TFZ za rok 2019 a ukladá ekonómovi TFZ predložiť písomnú správu na
najbližšie zasadnutie VV TFZ.
Z: ekonóm TFZ
T: v texte
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Členovia VV TFZ a predsedovia odborných komisii zhodnotili 25. ročník plesu
TFZ spojeného s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka 2019“. Prezident TFZ
poďakoval všetkým členom, ktorí sa podieľali na organizácii. Skonštatoval, že ples
sa vydaril po organizačnej aj spoločenskej stránke, s čím súhlasili aj ostatní
členovia VV. Na plese boli vyhlásení najlepší futbalisti roka 2019: Lukáš Čiljak,

Branislav Plešo, Tomáš Krnáč, Ľuboš Thomka, Ladislav Martinček, Peter Gorgosz,
Peter Šulan, Peter Lúdik, Martin Ličko, Michal Kempný, Michal Bízik. Najlepší
dorastenec za rok 2019 – Ján Bartoš a najlepší žiak za rok 2019 – Boris Vajdel.
Taktiež bola vyhlásená aj Píšťalka roka 2019 – Jakub Bajcár, Trénerská osobnosť
Turca – Stanislav Petrík Ďalej sa k plesu vyjadril po ekonomickej stránke sekretár
TFZ p. Žalmanová spolu s prezidentom TFZ p. Horákom, nakoľko ekonóm TFZ p.
Arvay sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. V krátkosti uviedli príjmove
a výdavkové položky. Zároveň bol predbežne stanovený termín 26. ročníka plesu
TFZ na 29.01.2021 v priestoroch spoločenskej sály Čierna pani už s vykonaním
rezervácie termínu. Členovia VV TFZ nemali výhrady k účtu plesu.
Uzn.č.4/2020 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie 25. ročníka plesu TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Predseda EK p. Bučko sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Písomnú
správu o platobnej disciplíne klubov zaslal e-mailom a predložil ju sekretár TFZ p.
Žalmanová všetkým prítomným členom VV a predsedom odborných komisií
prítomným na zasadnutí VV TFZ. V správe sú rozpísané poplatky jednotlivých
komisií za mesiace október – november 2019 uhradené v lehote splatnosti, resp. po
splatnosti. Aj napriek tomu, že niektoré FK uhradili MZF po termíne splatnosti,
platobná disciplína FK za toto obdobie bola na slušnej úrovni. V mesiaci december
2019 neboli udelené žiadne poplatky, ktoré by mali FK uhradiť prostredníctvom
MZF ani iným spôsobom. Za rok 2019 bola udelená pokuta futbalového klubu TJ
Družstevník Dražkovce za porušenie čl. 58 DP za HNS divákov vo výške 50,- €.
TFZ uhradil odvod vo výške 50 % (celkovo 25,- €) z pokuty v zmysle pokynov na
prevádzkový účet SFZ. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na
sekretariáte TFZ.

Uzn.č.5/2020 VV TFZ vzal na vedomie správu Ekonomickej komisie TFZ č. 4 o platobnej
disciplíne klubov.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Sekretár TFZ p. Žalmanová v krátkosti informovala o prebiehajúcej Zimnej halovej
lige žiakov. V čase konania tohto zasadnutia VV TFZ už prebehli 3 hracie dni.
Turnaje sa konajú súbežne na troch miestach – v T. Tepliciach, Diakovej a Martine.
Sekretár TFZ ako aj predseda TMK p. Petrík navštívili aj niektoré turnaje osobne.
Turnaje prebiehajú bez väčších problémov, avšak v posledný hrací deň sa vyskytol
problém na turnaji v Martine, kde sa stretli TJ Turčan Košťany a Tatran Turany.
Problém nastal v tom, že Turany mali podozrenie na štart starších hráčov
v kategórii U13. Nakoľko na turnajoch nie sú delegovaný rozhodcovia, a taktiež
namietajúci klub nepreukázal žiadny dôkaz dokazujúci ich tvrdenie, a aj z dôvodu
že ide o prípravu klubov bez účasti zväzu, VV TFZ rozhodol, že zápas bude
hodnotený výsledkom 0:0 aj napriek tomu, že zápas nebol dohraný a v čase
predčasne ukončeného stretnutia bol výsledok 6:7 pre TJ Turčan Košťany. Aj na
základe týchto podnetov, je na zvážení úprava pravidiel tohto projektu v prípade, že
TFZ bude Zimnú halovú ligu organizovať aj budúci rok. Dňa 23.02.2020 je
posledný hrací deň, kde by mali byť víťazom v jednotlivých kategóriách U15 a U13
odovzdané poháre. Po skompletizovaní výsledkov je známe, že potencionálny
víťazi oboch kategórii majú posledný hrací deň v telocvični Gymnázia M. Galandu
v T. Tepliciach. Odovzdávania sa zúčastnia predseda ŠTK p. Borcovan a sekretár
TFZ p. Žalmanová. Ďalej pokračoval sekretár TFZ informáciami k turnaju
prípravky U11, ktorý sa uskutoční 08.03.2020 v Turanoch. Turnaj ponesie názov
Memoriál Petra Morica. Turnaja sa zúčastní 6 klubov. Občerstvenie zabezpečuje
TFZ, preto je potrebné zakúpiť bagety, horalky a minerálky. Ďalej budú odovzdané
zúčastneným klubom tréningové pomôcky a všetkým hráčom pamätné medaile.
Kluby umiestnené na prvých troch miestach obdržia aj poháre. Telocvičňa je
zabezpečená. Za TFZ budú prítomní na turnaji sekretár TFZ p. Žalmanová a tiež
predseda TMK p. Petrík.

Uzn.č.6/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k turnajom organizované TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Predseda KR TFZ p. Šmid informoval o termíne školenia R a DZ pred jarnou
časťou ročníka 2019/2020. Seminár sa uskutoční 21. - 22.03.2020 (sobota - nedeľa)
v penzióne Brest v Jasenskej doline. Každý rozhodca a delegát uhradí poplatok 10 €
na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ. Rozhodcovia, ktorí sa seminára nezúčastnia
a zúčastnia sa preskúšania v inom termíne uhradia 15 €. Seminára sa môžu
zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 36
€, kde 26 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu
rozhodcu. Povinnosťou pre všetkých R a DZ bude, aby na seminár priniesli aj
potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať
športovú činnosť - rozhodcu. Na seminári sa budú uzatvárať aj dohody o pracovnej
činnosti, nevyhnutné k výkonu funkcie rozhodcu v súťažiach TFZ, ktoré bez
potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti nebude možné uzavrieť.

Uzn.č.7/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti seminára R a DZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8.

VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 22.01.2020 v rámci schvaľovania plánu práce
orgánov TFZ na I. polrok 2020 schválil aj konanie spoločného stretnutia vedenia
TFZ so zástupcami futbalových klubov jednotlivých súťaží. Toto stretnutie sa
uskutoční 19.03.2020 o 16.00 hod. penzióne Čierna pani v Martine. Pozvánky
nebudú predsedom FK zasielané poštou, ale informácia o konaní bude zverejnená
v Úradnej správe TFZ. Organizačné záležitosti budú dojednané s prevádzkarom
týždeň pred stretnutím.

Uzn.č.08/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti stretnutia s klubmi.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.

Rôzne:
p. Petrík – informoval o stretnutí predsedov TMK v pôsobnosti SsFZ, ktoré sa
uskutočnilo 04.02.2020. Informoval o školeniach trénerov, ktoré sa budú konať,
a požiadal sekretára o zverejňovanie týchto seminárov v Úradných správach TFZ,
hlavne tých ktoré sa organizujú v okolí. Taktiež informoval o zaslaných
propozíciách na Medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktoré sa uskutočnia
v predpokladanom termíne 19.05.2020. Výber TFZ je v skupine s výberom Oravy
a Liptova. Tento rok je poriadateľom turnaja Oravský futbalový zväz. Zmenou
oproti predchádzajúcim turnajom je zmena hracej plochy. Trénerom výberu TFZ
Martin bude Marián Turčina. Pred turnajom sa uskutočnia ešte dva tréningové
zrazy. Výber nominácie bude neskôr zverejnený v Úradnej správe.
p. Horák – informoval o dotácii na činnosť TFZ pre rok 2020 od
Stredoslovenského futbalového zväzu, ktorá bola pripísaná na účet v mesiaci január
2019 vo výške 3476 €. Z dotácie je možné uhradiť nájom, výdavky spojené
s činnosťou orgánov ObFZ, nákup materiálu, telekomunikačné poplatky a pod.
- informoval o schválenej dotácii od SsFZ na Memoriál Ľudovíta Hojného pre ŠK
Dynamo Diviaky vo výške 200 €. SsFZ zmenil podmienky udeľovania dotácii na
turnaje. Dotáciu mohli žiadať len futbalové kluby a oblastné futbalové zväzy dostali
dotácie priamo, podľa počtu družstiev v kategóriách žiakov a dorastencov. TFZ
získal podľa tohto kľúča dotáciu 340 €, ktoré budú použité aj na turnaj Memoriál
Ľudovíta Hojného.
- informoval o navýšení dotácie pre mesto Martin od SFZ na tréningovú hraciu
plochu s umelou trávou vo výške cca 106 000 €.
- informoval o možnostiach využívania tréningovej hracej plochy s umelou trávou
na Pltníkoch. Kluby v pôsobnosti TFZ môžu využívať túto HP v rámci 60 hod.
mesačne bezodplatne. Hradené sú len služby spojené s užívaním (šatne, osvetlenie
a pod.). Dňa 30.01.2020 prešla správa tejto plochy pod Správu športových zariadení

mesta Martin. Nakoľko už v mesiacoch november, december sa kluby nahlasovali
na prípravné zápasy prostredníctvom MŠK Fomat Martin, ktorý pre najlepšie
využitie poskytovali priestor na oboch hracích plochách (Hurbanova, Pltníky) a
rozdelili záujemcov na obe miesta. Nakoľko to ale prešlo pod Správu, ktorá klubom
bude fakturovať služby spojené s užívaním, bolo potrebné prejsť s už nahlásenými
klubmi ich záujem. Taktiež, nakoľko toho času je k dispozícii na Pltníkoch len
jedná šatňa, využívanie je plánované v 3-hodinových cykloch (2 h. zápas, 30 min.
šatne pred a po). Z toho dôvodu, nebolo možné vyjsť v ústrety všetkým záujemcom,
ktorí by chceli odohrať prípravný zápas na Pltníkoch. Celú e-mailovú komunikáciu
sekretára TFZ s klubmi prepošle sekretár členom VV na vedomie.
p. Šmid – informoval o futsalovom turnaji rozhodcov a pohár predsedu KR SsFZ,
ktorý sa bude konať v predbežnom termíne 07.03.2020 v Lučenci a na ktorom sa
zúčastnia aj rozhodcovia z radov TFZ. Prítomní súhlasili s účasťou podľa
podmienok propozícií.
Uzn.č.9/2020 VV TFZ schválil účasť na futsalovom turnaji rozhodcov a pohár predsedu KR
SsFZ podľa propozícií.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 10.

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

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

