Turčiansky futbalový zväz
Zápis z rokovania a hlasovania per rollam Výkonného výboru TFZ
zo dňa 19.05.2020
V zmysle článku 45 stanov Turčianskeho futbalového zväzu (ďalej TFZ), prezident TFZ Roman Horák
navrhol, po predchádzajúcom zaslaní materiálov a telefonickom rozhovore s členmi VV TFZ a po
predchádzajúcej diskusii s nimi, hlasovanie formou per rollam (elektronicky) o nasledovných bodoch:
1. Správa o hospodárení TFZ za rok 2019, informácia o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 31.12.2019,
schválenie účtovnej závierky TFZ
2. Plnenie rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2020, stav záväzkov a pohľadávok
3. Vyhodnotenie turnajov organizovaných TFZ v zimnom období
4. Informácie o prestupoch za obdobie 1. až 3. mesiaca 2020
5. Správa o využívaní HP Pltníky
6. Informácie o príspevkoch pre FK
7. Organizácia turnaja O pohár TFZ pre vekovú kategóriu dospelých
K bodu 1.
Na februárovom zasadnutí VV TFZ sekretár TFZ informoval členov VV TFZ o stave účtov, cenín
a pokladne k 01.01.2019 a k 31.12.2019, nakoľko ekonóm TFZ sa z toho zasadnutia VV ospravedlnil.
Z toho dôvodu písomná správa o hospodárení TFZ za rok 2019 bola zaslaná spolu s ostatnými materiálmi
k elektronickému hlasovaniu. Správa bude predložená aj delegátom na najbližšej Konferencii TFZ. Na
základe správy možno zhodnotiť hospodársky výsledok ako kladný. TFZ nemá záväzky voči iným
subjektom. Spolu s touto správou bola zaslaná aj účtovná závierka za rok 2019, ktorú ekonóm TFZ
odovzdal na Daňovom úrade v zákonom stanovenej lehote.
Návrh uznesenia č. 16/2020
VV TFZ berie na vedomie písomnú správu ekonóma TFZ o hospodárení TFZ za rok 2019
a schvaľuje účtovnú závierku za rok 2019.
Výsledok hlasovania:
Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6
Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 6
Počet hlasov za/schvaľujúcich: 6
Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0
Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny
Návrh uznesenia bol prijatý.
Hlasovanie per rollam
k bodu č. 1
Roman Horák
Ing. Jaroslav Bágel
Mgr. Daniel Borcovan
Ing. Peter Šmid
Stanislav Petrík
Jozef Bučko
Neobsadená funkcia člena VV

Schvaľujem - súhlasím
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neschvaľujem- nesúhlasím

Zdržal sa
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K bodu 2.
Písomná správa o plnení rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2020 bola zaslaná
spolu s ostatnými materiálmi k elektronickému hlasovaniu. Na základe správy možno zhodnotiť
hospodársky výsledok za I. štvrťrok ako kladný.
Návrh uznesenia č. 17/2020
VV TFZ berie na vedomie informácie o plnení rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3.
mesiac 2020.
Výsledok hlasovania:
Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6
Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 6
Počet hlasov za/schvaľujúcich: 6
Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0
Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny
Návrh uznesenia bol prijatý.
Hlasovanie per rollam
k bodu č. 2
Roman Horák
Ing. Jaroslav Bágel
Mgr. Daniel Borcovan
Ing. Peter Šmid
Stanislav Petrík
Jozef Bučko
Neobsadená funkcia člena VV

Schvaľujem - súhlasím
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neschvaľujem- nesúhlasím

Zdržal sa

K bodu 3.
TFZ v zimnom období organizoval dva turnaje, Zimná halová liga žiakov TFZ a Memoriál Petra Morica.
Počas februárových nedieľ sa v troch halách v Turci (Diaková, Martin, T. Teplice) organizovala Zimná
halová liga žiakov. Do projektu sa prihlásilo 8 účastníkov v kategórii U15 a 7 účastníkov v kategórii U13.
Účastníci boli rozdelení podľa predom určeného rozlosovania. Vylosovanie jednotlivých hracích dní boli
vytvorené tak, aby bola dodržaná zásada každý s každým a trianglový spôsob turnajov. Projekt bol
vyhodnotený samostatné pre kategórii U15 a samostatne pre kategóriu U13. Víťazom pre kategóriu U15
sa stalo družstvo žiakov TJ Družstevník Dražkovce a víťazom pre kategóriu U13 sa stalo družstvo
mladších žiakov FO Tatran Sučany. Dňa 08.03.2020 sa konal v telocvični základnej školy v Turanoch
turnaj prípravky U11, ktorý niesol názov Memoriál Petra Morica. Prihlásené družstva si zmerali sily
každý s každým s hracím časom 1 x 15 min. Všetky zúčastnené kluby dostali od TFZ set tréningových
pomôcok a slalomové tyče a všetci hráči pamätné medaile. Víťazom turnaja sa stalo družstvo ŠK
Turčianska Štiavnička. Vyhodnotenie jednotlivých turnajov je zverejnené aj na webovom sídle TFZ.
Náklady na prenájom priestorov a ostatné náklady (občerstvenie účastníkov, medaile, poháre...) na oba
turnaje boli spolu 1260,25 €.
Návrh uznesenia č. 18/2020
VV TFZ berie na vedomie vyhodnotenie turnajov organizovaných TFZ v zimnom období
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Výsledok hlasovania:
Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6
Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 6
Počet hlasov za/schvaľujúcich: 6
Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0
Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny
Návrh uznesenia bol prijatý.
Hlasovanie per rollam
k bodu č. 3
Roman Horák
Ing. Jaroslav Bágel
Mgr. Daniel Borcovan
Ing. Peter Šmid
Stanislav Petrík
Jozef Bučko
Neobsadená funkcia člena VV

Schvaľujem - súhlasím
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neschvaľujem- nesúhlasím

Zdržal sa

K bodu 4.
Sekretár TFZ p. Žalmanová zaslala všetkým členom VV tiež aj správu o transferoch v rámci TFZ za
obdobie 1. – 3. mesiaca 2020. V tomto čase bolo podaných celkom 20 žiadostí o prestup s obmedzením
alebo ukončenie prestupu z obmedzením alebo striedavého štartu. V zmysle novelizácie Registračného
a prestupového poriadku SFZ z júna 2019 nebolo možné v tomto období požiadať o klasický prestup ale
len o prestup s obmedzením. Z celkového počtu podaných žiadostí sa 12 žiadostí týkalo dospelých
hráčov, 1 žiadosť dorastenca a 7 žiadostí žiakov. Z celkového počtu podaných žiadostí bolo 18 žiadostí
schválených a 2 zamietnuté. Obidve žiadosti boli zamietnuté systémom ISSF automaticky z dôvodu
vypršania lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o transfer. Z celkového počtu žiadosti nebola žiadna žiadosť
podaná papierovou formou. Všetky žiadosti boli schválené podľa platného Registračného a prestupového
poriadku SFZ. Pre porovnanie – rok 2016: 119 schválených žiadostí (prestup – 66, prestup s obmedzením
– 38, ukončenie prestupu s obmedzením - 15), rok 2017: 77 schválených žiadostí (prestup – 38, prestup
s obmedzením – 36, ukončenie prestupu s obmedzením - 18), rok 2018: 76 schválených žiadostí (prestup
– 25, prestup s obmedzením – 42, ukončenie prestupu s obmedzením - 9), rok 2019: 91 schválených
žiadostí (prestup – 32, prestup s obmedzením – 43, ukončenie prestupu s obmedzením - 13).
Návrh uznesenia č. 19/2020
VV TFZ berie na vedomie informácie o prestupoch za obdobie 1. – 3. mesiaca 2020.
Výsledok hlasovania:
Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6
Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 6
Počet hlasov za/schvaľujúcich: 6
Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0
Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny
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Návrh uznesenia bol prijatý.
Hlasovanie per rollam
k bodu č. 4
Roman Horák
Ing. Jaroslav Bágel
Mgr. Daniel Borcovan
Ing. Peter Šmid
Stanislav Petrík
Jozef Bučko
Neobsadená funkcia člena VV

Schvaľujem - súhlasím
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neschvaľujem- nesúhlasím

Zdržal sa

K bodu 5.
Dňa 30.01.2020 prešla správa tréningovej hracej plochy s umelou trávou Pltníky pod Správu športových
zariadení mesta Martin (ďalej len „Správa“). V zmysle zmluvy medzi Slovenským futbalovým zväzom
a mestom Martin môžu kluby v pôsobnosti TFZ využívať túto HP v rámci 60 hod. mesačne bezodplatne.
Hradia si len služby spojené s užívaním (šatne, osvetlenie a pod.). Z dôvodu, aby na Správe vedeli, ktoré
kluby patria do pôsobnosti TFZ, bol s riaditeľom Správy dohodnutý nasledovný postup: FK zašlú
objednávku na využitie HP ako aj služieb spojené s užívaním na TFZ a následne sekretár TFZ prepošle
tieto objednávky Správe. V mesiaci február ako aj v marci, kým nebolo ihrisko dňa 10.03.2020 z dôvodu
šírenia koronavírusu uzavreté, bola k dispozícii na Pltníkoch len jedná šatňa. Z toho dôvodu bolo
využívanie HP plánované pre kluby TFZ v 3-hodinových cykloch (2 h. zápas, 30 min. šatne pred a po).
Správa o využívaní HP Pltníky, ktorú pripravil a zaslal členom VV TFZ sekretár TFZ p. Žalmanová,
hovorí aj o využití tréningovej hracej plochy konkrétnymi futbalovými klubmi v mesiaci február 2020 od
07.02.2020 a tiež využití hracej plochy v mesiaci marec 2020 do 10.03.2020. Počas telefonického
rozhovoru s členmi VV TFZ, prezident TFZ p. Horák informoval aj o spoločnom stretnutí s p. Laššákom,
správcom HP Pltníky, na ktorom budú dojednané podmienky využívania tejto hracej plochy pre kluby
TFZ do budúcnosti.
Návrh uznesenia č. 20/2020
VV TFZ berie na vedomie správu o využívaní tréningovej hracej plochy Pltníky.
Výsledok hlasovania:
Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6
Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 6
Počet hlasov za/schvaľujúcich: 6
Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0
Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny
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Návrh uznesenia bol prijatý.
Hlasovanie per rollam
k bodu č. 5
Roman Horák
Ing. Jaroslav Bágel
Mgr. Daniel Borcovan
Ing. Peter Šmid
Stanislav Petrík
Jozef Bučko
Neobsadená funkcia člena VV

Schvaľujem - súhlasím
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neschvaľujem- nesúhlasím

Zdržal sa

K bodu 6.
Prezident TFZ p. Horák informoval členov VV TFZ o príspevkoch pre FK, ktoré získali vo forme
členských príspevkov SFZ, kreditov a dotácii na infraštruktúru. Kluby TFZ získali na členských
príspevkov SFZ v sezóne 2019/2020 celkom 8793,95 €, na kreditoch 31 284,63 € a na infraštruktúru
prišlo do Turca celkom v troch etapách 833 556 € (z toho 606 806 € na HP Pltníky).
Návrh uznesenia č. 21/2020
VV TFZ berie na vedomie informácie o príspevkoch pre FK, ktoré získali vo forme členských
príspevkov SFZ, kreditov a dotácii na infraštruktúru.
Výsledok hlasovania:
Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6
Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 6
Počet hlasov za/schvaľujúcich: 6
Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0
Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny
Návrh uznesenia bol prijatý.
Hlasovanie per rollam
k bodu č. 6
Roman Horák
Ing. Jaroslav Bágel
Mgr. Daniel Borcovan
Ing. Peter Šmid
Stanislav Petrík
Jozef Bučko
Neobsadená funkcia člena VV

Schvaľujem - súhlasím
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neschvaľujem- nesúhlasím

Zdržal sa
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K bodu 7.
Dňa 29.03.2020 boli rozhodnutím VV TFZ zrušené súťaže riadené TFZ v kategóriách dospelých, dorastu,
žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020. Rozhodnutie bolo vydané v súvislosti so
šírením vírusu COVID-19 a vydanými rozhodnutiami a opatreniami Úradom verejného zdravotníctva SR,
ktorými zakázali organizáciu športových podujatí. Výkonný výbor TFZ už pri rušení jarnej časti ročníka
počítal s tým, že ak to situácia dovolí, a prijaté opatrenia sa uvoľnia, že by bolo možné zorganizovať
napríklad turnaj alebo pohárovú súťaž o pohár TFZ. Keďže sa začalo s postupným uvoľňovaním opatrení
a dňa 18.05.2020 boli zverejnené informácie, že sa otvárajú aj športoviská pre kontaktný šport (zatiaľ nie
organizované súťaže) je potrebné pripraviť návrh, ako by takáto pohárová súťaž mohla prebiehať.
Sekretár TFZ v spolupráci s prezidentom TFZ pripravili pracovný materiál propozícii pre turnaj O pohár
TFZ pre kategóriu dospelých. Tento materiál bol zaslaný aj členom VV TFZ, ktorý následne
prostredníctvom telekonferencie prediskutovali. Avšak konkrétny hrací model je závislí od počtu
prihlásených družstiev a dodržania termínovej listiny. Z toho dôvodu bude pracovný materiál propozícii
zaslaný účastníkom I., II. triedy a III., IV, V. ligy s možnosťou prihlásenia sa. Po skompletizovaní
prihlášok budú potom zaslané riadne propozície s presným hracím modelom.
Návrh uznesenia č. 22/2020
VV TFZ schvaľuje organizáciu turnaja O pohár TFZ pre vekovú kategóriu dospelých
Výsledok hlasovania:
Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6
Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 6
Počet hlasov za/schvaľujúcich: 6
Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0
Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny
Návrh uznesenia bol prijatý.
Hlasovanie per rollam
k bodu č. 7
Roman Horák
Ing. Jaroslav Bágel
Mgr. Daniel Borcovan
Ing. Peter Šmid
Stanislav Petrík
Jozef Bučko
Neobsadená funkcia člena VV

Schvaľujem - súhlasím
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neschvaľujem- nesúhlasím

Zdržal sa
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