Turčiansky futbalový zväz
Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin, číslo tel. 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk
Z Á P I S č. 08/2020
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 08. 06. 2020
Prítomní:
Ospravedlnení:
P r o g r am:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Otvorenie
Z: Horák
Kontrola uznesení
Z: Žalmanová
Príprava a zabezpečenie Poháru TFZ
Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová
Návrhy rozhodcov na postup do súťaží SsFZ
Z: Ing. Šmid
Zhodnotenie situácie okolo mládežníckeho futbalu
v súvislosti s koronavírusom
Z: Mgr. Borcovan, Horák, Žalmanová
Príprava rozpisu súťaží TFZ 2020/2021,
predloženie návrhov za jednotlivé komisie
Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová
Príprava konferencie TFZ
Z: Horák, čl. VV TFZ
Informácia k 2% z daní
Z: Horák
Rôzne
Záver
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v kancelárií sekretára TFZ, ktorý
otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák. Na začiatku zasadnutia VV TFZ bol doplnený
bod do programu – Návrhy rozhodcov na postup do súťaží TFZ.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Žalmanová. Všetky
uznesenia z prechádzajúcich období sú splnené.

K bodu 3.

Sekretár TFZ p. Žalmanová v spolupráci s predsedom KR TFZ p. Šmidom pripravili
k Poháru TFZ manuál pre oddiely a rozhodcov. Materiál obsahuje informácie k hraciemu
modelu a tiež informácie v súvislosti s COVID-19. Prítomní si prešli materiál bod po
bode a zapracovali pripomienky. Materiál bude zaslaný na futbalové kluby a rozhodcom
na ich e-mailové adresy. Prezident ďalej informoval o losovaní 1. kola a vymenoval
vylosované dvojice.

Uzn.č.23/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k príprave a zabezpečeniu Poháru TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4.

Predseda KR TFZ p. Šmid informoval o návrhu kandidáta KR TFZ na postup a zaradenie
na nominačnú listinu R SsFZ rozhodcu Jakuba Bajcára, ktorý je držiteľom licencie „A“,
čo je podmienka pre zaradenie rozhodcu na nominačnú listinu R SFZ. S návrhom KR
TFZ, VV TFZ súhlasí.

Uzn.č.24/2020 VV TFZ schválil návrh KR TFZ na postup a zaradenie na nominačnú listinu R
SsFZ rozhodcu Jakuba Bajcára
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Prezident TFZ p. Horák informoval o e-mailovej správe od p. Pyšného z FC Tatran
Kláštor pod Znievom k riešeniu situácie mládežníckeho futbalu po koronakríze.
Predstavil im nim navrhovaný model. Prítomní členovia VV TFZ sa zhodli, že po tak
dlhej prestávke bude lepšie začať pozvoľna, napr. jednodňovými turnajmi. Z toho
dôvodu, si prešli prítomní možnosti organizovania tradičných turnajov, a to konkrétne

Memoriál Ľudovíta Hojného – žiaci a Memoriál Silvestra Huja – prípravka. Sekretár TFZ
prejde so zástupcami FK Sučany a Diviaky voľné termíny na uskutočnenie spomínaných
turnajov a následne bude o možnosti prihlásenia družstiev informovať prostredníctvom
Úradnej správy.
Uzn.č.25/2020 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie situácie okolo mládežníckeho futbalu
v súvislosti s koronavírusom a schválil organizáciu mládežníckych turnajov
v mesiaci jún pre vekovú kategóriu prípravky U11 a starších žiakov U15
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.26/2020 VV TFZ ukladá sekretárovi TFZ zistiť voľné termíny na organizáciu turnajov
Memoriál Silvestra Huja v Sučanoch a Memoriál Ľudovíta Hojného v Diviakoch.
Z: sekretár TFZ
T: do 11.06.2020
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Predseda ŠTK TFZ p. Borcovan informoval, že prihlášky pre ročník 2020/2021 si kluby
aktivujú prostredníctvom ISSF, kde nové súťaže vytvoril sekretár TFZ. Štartové čísla
budú FK pridelené pre nový súťažný ročník také, ako boli vyžrebované pre súťažný
ročník 2019/2020, ktoré je možné zmeniť len po vzájomnej dohode a odsúhlasení FK.
Termín na uzavretie prihlášok je do 24.06.2020 do 23.59 hod. Prihlášky mládežníckych
družstiev sú do termínu 02.07.2020 (do začiatku konferencie) ako podmienečné a FK
môžu do tohto termínu odhlásiť družstvo mládeže bez disciplinárnych sankcií. Ďalej
pokračoval v rámci zmien v aktuálnom RS TFZ predseda KR TFZ p. Šmid, ktorý navrhol
úpravu položky „odmena rozhodcov“ v súlade so Zákonníkom práce vo výške minimálnej
mzdy v roku 2020 (zvýšenie pri niektorých delegovaných osobách je maximálne do výšky
1 €). Ďalej pokračoval a navrhol členom VV TFZ zrušenie poplatkov za nesplnenie
podmienky o počte rozhodcov vyplývajúcej z RS TFZ 2019/2020, vzhľadom na situáciu
spôsobenú koronavírusom a zrušením súťaží. S obidvoma návrhmi predsedu KR TFZ
prítomní členovia VV súhlasili. Ostatné zmeny (ročníky pri štarte hráčov, štylistického
úpravy a pod.) zapracuje sekretár TFZ do nového návrhu RS TFZ, ktorý bude predložený
na najbližšom zasadnutí VV TFZ.

Uzn.č.27/2020 VV TFZ schválil úpravu položky „odmena rozhodcov“ v súlade so Zákonníkom
práce vo výške minimálnej mzdy v roku 2020
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.28/2020 VV TFZ schválil zrušenie poplatkov za nesplnenie podmienky o počte rozhodcov
vyplývajúcej z RS TFZ 2019/2020, vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom
a zrušením súťaží,
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Pred zasadnutím VV TFZ sekretár overil voľné priestory v penzióne Čierna pani
v Martine. Konferencia sa bude konať v Lobby bare penziónu Čierna pani. Predbežný
program konferencie prerokovaný na zasadnutí bude zverejnený na webovom sídle TFZ.
Oprávnené osoby môžu do 22.06.2020 na TFZ písomne doručiť prípadné návrhy do
programu konferencie s ich krátkym odôvodnením a sprievodnými dokumentami.
Súčasťou programu konferencie TFZ budú aj doplňujúce voľby predsedu Odvolacej
komisie TFZ a tiež doplňujúce voľby člena Výkonného výboru TFZ podpredsedu
športovo-technickej komisie pre operatívnu činnosť TFZ.

Uzn.č.29/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k príprave konferencie TFZ, ktorá sa
uskutoční 02. júla 2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani
v Martine.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Prezident TFZ p. Horák informoval o podaných Vyhláseniach o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. V súvislosti s pandémiou koronavírusu je

posunutý termín poukázania týchto Vyhlásení, avšak TFZ doručil vyhlásenia v riadnom
termíne do 30.04.2020 na Daňový úrad, okrem niektorých výnimiek (neskôr doručené
podpísané vyhlásenia), ktoré budú doručené na Daňový úrad dodatočne. Vyzbierané
finančné prostriedky budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci.
Uzn.č.30/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k 2% z podielu zaplatených daní z príjmov pre
TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Rôzne:
p. Horák – informoval, že v čase zasadnutia VV sú nahlásení 4 záujemcovia na kurz
prvej pomoci, ktorý by bol ukončený akceptovaným certifikátom na vykonávanie funkcie
zdravotníka na MFS. V súvislosti s koronavírusom, Slovenský Červený kríž znížil
minimálny počet účastníkov na jednom kurze na minimum štyroch ľudí. Aj preto sekretár
TFZ dohodne so Slovenským Červeným krížom presný termín konania kurzu, ktorého by
sa títo záujemcovia zúčastnili. Cena kurzu prvej pomoci je cca 25 €. Prezident TFZ
navrhol, aby zväz hradil 15 € na absolventa a absolvent si uhradí len poplatok 10 € s čím
prítomní členovia VV súhlasili.
- informoval o Dohode o zmene termínu splatnosti nájomného v súvislosti v vyhlásením
mimoriadnej situácie na Slovensku, ktorú nám zaslal vlastník priestorov v ktorých sídli
TFZ. S podpisom Dohody členovia VV TFZ súhlasili.
- informoval, že konferencia SsFZ, ktorá sa mala konať v máji 2020 sa z technickým
dôvodov neskutoční ani v náhradnom termíne ale prerokovanie a schválenie Výročnej
správy SsFZ za rok 2019 a Správy nezávislého audítora za rok 2019 z preskúmania
účtovnej závierky a Výročnej správy SsFZ a Správy o činnosti VV SsFZ od konferencie
5.12.2019 sa uskutoční formou hlasovania per rollam (čo umožňuje novelizácia príslušnej
legislatívy). Nakoľko niektorí riadne zvolení delegáti konferencie SsFZ si mandát
neuplatňujú, resp. sa vzdali funkcie je potrebné, aby namiesto riadne zvolených delegátov
konferencie SsFZ hlasovali zvolení náhradníci – Mgr. Daniel Borcovan za TFZ a Dalimír
Tomčány (Attack Vrútky). Informáciu s aktuálnymi kontaktnými údajmi zašle sekretár
TFZ na SsFZ.
- p. Baják – informoval o doručenom e-maily zo SFZ vo veci jednotného postupu na
riešenie nevykonaných disciplinárnych sankcii, ktoré sa nevykonali z dôvodu
mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a rozhodnutím príslušných
zväzov o ukončení, resp. anulovaní všetkých súťaží. Predseda DK TFZ informoval
o hráčoch, ktorých sa táto situácia týka a prítomní súhlasili aby sa účinky doposiaľ
nevykonaných disciplinárnych sankcii zrušili.
- p. Žalmanová – informovala o turnaji Memoriál Jaroslava Tarabu, ktorý sa uskutoční
27.06.2020 a ktorého sa mal zúčastniť aj výber prípravky U11 TFZ. Účasť na tomto
turnaji TFZ potvrdil ešte v januári 2020. Nakoľko ale situácia okolo koronavírusu
neumožňovala trénovať, ani sa nijak inak stretávať, momentálne by TFZ nebol schopný
postaviť družstvo na tento turnaj. Z toho dôvodu účasť na tomto turnaji TFZ odriekne
s čím prítomní členovia VV TFZ súhlasili.

Uzn.č.31/2020 Výkonný výbor TFZ po dohode s riadiacim orgánom súťaží a DK TFZ v súvislosti s
mimoriadnu situáciu v období zrušenej jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 a
poukazom na princípy uvedené v Stanovách TFZ, najmä princíp primeranosti a
princíp efektívnosti a hospodárnosti schvaľuje nasledovné:
1. Ruší účinky všetkých doposiaľ nevykonaných disciplinárnych sankcií
pozastavenia výkonu športu a pozastavenia výkonu funkcie uložených v súťažnom
ročníku 2019/2020 v súťažiach TFZ podľa čl. 37/3,5,6 (kartové napomenutia napr.
po 5 ŽK, sankcie po 2 ŽK)
2. Ruší účinky všetkých disciplinárnych sankcií pozastavenia výkonu športu uložené
v súťažnom ročníku 2019/2020, ktoré doposiaľ neboli vykonané, a ich zostatky
neprevyšujú 2 SSN.
3. Uznesenie bolo schválené dňa 08.06.2020 a nadobúda účinnosť dňom 11.06.2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, 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

