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. 11/2021
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 08. 11. 2021
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu
za jesennú časť ročníka 2021/2022
4. Vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2021/2022
5. Zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie
za jesennú časť ročníka 2021/2022,
anketa 11-ka roka
6. Zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka
2021/2022
7. Informácie o činnosti RK, OK
8. Evidencia pokút a správy transparentného účtu,
správa EK TFZ za 7.-9. mesiac 2021
9. Návrh rozpočtu na rok 2022
10. Informácie z volebnej konferencie TFZ
11. Informácie ku konferencii SsFZ (16.12.2021)
12. Informácie o zabezpečení plesu
13. Rôzne
14. Záver

Z: Horák
Z: Žalmanová
Z: Ing. Šmid
Z: Mgr. Borcovan
Z: v.z. Žalmanová
Z: Baják
Z: Fabian, Ing. Burger
Z: Bučko
Z: Arvay
Z: Horák
Z: Horák
Z: organizačný výbor
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 posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené.

K bodu 3.

Predseda KR TFZ p. Šmid predložil všetkým prítomným správu s vyhodnotením
rozhodcov a delegátov TFZ za jesennú časť ročníka 2021/2022. Komisia
rozhodcov v jesennej časti ročníka zasadala spravidla každý utorok. Na týchto
zasadnutiach komisia riešila prípravu letného seminára R a DZ, ktorý sa
uskutočnil 30.07.2021 v priestoroch penziónu Čierna pani v Martine, prípravou
delegačných listov, zaoberala sa vyhodnotením zápisov zo stretnutí, vykonala
pohovor s novými záujemcami o rozhodovanie – Humeník, Thomka, Krupár
a Gregor. Zo spomínaných záujemcov o rozhodovanie len Gregor absolvoval
skúšky pre začínajúcich rozhodcov a začal rozhodovať. Komisia sa zaoberala aj
námietkami, resp. podaniami od klubov Slovany, Sl. Pravno, zápasom Trebostovo
– Slovany a H. Štubňa – Dubové. Počas jesennej časti predvolala a riešila R –
Šperka, Bajcár, Kosturský st. a Kepeš. Za toto obdobie uložila KR rozhodcom
uhradiť poplatky za oneskorené ospravedlnenie zo stretnutia alebo za
neospravedlnenú neúčasť na stretnutí v celkovej sume 30 €. V správe sa uvádzajú
neobsadené zápasy delegovanými osobami (celkom 26 stretnutí), chyby
rozhodcov v zápisoch zo stretnutí, hodnotenie rozhodcov, oddielová príslušnosť
rozhodcov, obsadenie rozhodcov I. triedy a II. triedy, zápasy v ktorých
rozhodovali R z vyšších súťaži (celkom 104-krát, ktorí sa zúčastnili na 64 MFS).

Správa je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.
Uzn.č.51/2021 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za
jesennú časť ročníka 2021/2022.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Predseda ŠTK p. Borcovan zhodnotil jesennú časť ročníka 2021/2022 v súťažiach
dospelých a mládeže. Pripravený materiál s vyhodnotením odovzdal zúčastneným
členom VV a po zasadnutí VV TFZ bude zverejnený na webovom sídle TFZ.
V materiáloch je uvedená tabuľka po odohraní jesennej časti ako aj informácie
o počtoch strelených gólov, pokutových kopoch či osobných trestoch.
V materiáloch sú taktiež uvádzaní najlepší strelci súťaží. Ďalej predseda ŠTK
informoval o odložených stretnutiach, ktoré sa odohrajú pred začiatkom jarnej
časti ročníka nasledovne:
II. VITAR trieda: 12.k. Sl. Pravno – Sklené 20.03.2022
Dorast U19: 5.k. Dražkovce – Diviaky 30.03.2022, 3.k. Dražkovce – Košťany
02.04.2022, 10.k. Diviaky – Dražkovce 06.04.2022, 8.k. Košťany – Dražkovce
09.04.2022
Žiaci U15: 7.k. H. Štubňa – Ďanová 03.04.2021

Uzn.č.52/2021 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2021/2022.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 5.

Nakoľko od začiatku roka 2021 nie je obsadená funkcia predsedu TMK ako člena
VV TFZ, ktorý by sa zúčastňoval na zasadnutiach Výkonného výboru v krátkosti
informovali o činnosti komisie prezident TFZ p. Horák a sekretár TFZ p.
Žalmanová. Prezident TFZ p. Horák informoval o možnom záujemcovi na
funkciu predsedu TMK s ktorým prediskutuje náplň práce predsedu TMK
a v prípade ak záujemca bude súhlasiť, bol by neskôr Výkonným výborom
poverený dočasným vedením TMK do najbližšej konferencie na ktorej by sa
uskutočnili doplňujúce voľby. Ďalej informovala p. Žalmanová o školeniach
trénerov. Školenie pre začínajúcich trénerov sa mal začať 08.11.2021 prezenčnou
formou. Z dôvodu, že okres Martin je v 2. stupni varovania (čierna farba), tak sa
školenie
začalo
dištančnou
formou
prostredníctvom
videohovorov
a videoprednášok. Seminár na predĺženie licencie, ktorý sa mal konať 29.11.2021
sa taktiež z epidemiologických dôvodov v Martine neuskutoční a tréneri, ktorým
končí platnosť licencie môžu absolvovať webináre dištančnou formou a po ich
absolvovaní požiadať o predĺženie licencie prostredníctvom ISSF. Sekretár TFZ p.
Žalmanová informovala aj o ankete TFZ, ktorá aj keď sa neodohrala kompletná
jarná časť ročníka 2020/2021 sa vyhodnotí. Na kluby boli dňa 22.10.2021 zaslané
anketové lístky s termínom na doručenie vyplnených anketových lístkov do
08.11.2021. Po tomto termíne sekretár spracuje nominovaných hráčov a bude
zaslané druhé kolo ankety. Do 30.11.2021 je možné v zmysle RS TFZ navrhnúť
trénerskú osobnosť Turca.

Uzn.č.53/2021 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce TMK za jesennú časť ročníka
2021/2022.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Ďalej v hodnotení súťažného ročníka 2021/2022 pokračoval predseda DK p.
Baják, ktorý informoval o činnosti komisie za spomínané obdobie. Zasadnutia sa
konali spravidla každý utorok a DK prijala ku dňu 08.11.2021 spolu 94 uznesení.
Počas jesennej časti ročníka nemusela DK riešiť žiadne vážnejšie problémy.
Najvyššiu disciplinárnu sankciu (7 SSN) udelila DK hráčovi Petrovi Verešovi
z Dubového. Do jarnej časti ročníka 2021/2022 sa prenáša 6 zastavených činností
hráčov.

Uzn.č.54/2021 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka
2021/2022.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4 proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7.

Informácie o činnosti Revíznej komisie TFZ podal jej predseda p. Fabian.
Informoval, že v mesiaci máj 2021 RK prekontrolovala účtovné doklady za
obdobie 01.01.2020 až 31.12.2020. RK skonštatovala, že sú v súlade s údajmi
v pokladničnej knihe. V mesiaci júl komisia prekontrolovala účtovné doklady za
prvý polrok 2021, kde taktiež neboli zistené žiadne nedostatky. RK došla
k záveru, že nebola porušená efektívnosť a adresnosť použitia finančných
prostriedkov TFZ. Ku dňu zasadnutia VV TFZ, RK neprijala podnet k porušeniu
stanov TFZ. Predseda Odvolacej komisie TFZ sa ospravedlnil za neúčasť na
zasadnutí VV TFZ. Avšak OK TFZ v jesennej časti ročníka 2021/2021 neriešila
žiadne odvolania.

Uzn.č.55/2021 VV TFZ vzal na vedomie informácie o činnosti Revíznej a Odvolacej komisie
TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Predseda EK TFZ p. Bučko sa ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí VV TFZ,
avšak cestou sekretára TFZ predložil správu EK TFZ za 7.-9. mesiac 2021.
V správe sú rozpísané poplatky jednotlivých komisií za mesiac júl - september
2021. Správa hodnotí, že platobná disciplína FK za toto obdobie bola na dobrej
úrovni okrem TJ Dynamo Krpeľany. TJ Dynamo Krpeľany za toto obdobie júl –
september mali poplatky v celkovej výške 416 € z ktorých uhradili len 100 €,
kvázi za štartovné plus poplatky za prerokovanie na DK. Klub odmieta uhradiť
300 € ako pokutu za odhlásenie, ktorá im bola udelená. Keďže ale nie je uhradená
faktúra v plnej výške, tak sa to v ISSF berie ako neuhradená a TFZ si nemohol
tých 100 € fakturovať na SFZ. Klub stále neuhradil faktúry a preto im DK dňa
07.09.2021 udelila zákaz prestupov do splnenia povinnosti úhrady. Ku dňu
zasadnutia VV TFZ je to stále neuhradené. Od začiatku roka 2021 nebol žiadny
odvod na transparentný účet SFZ. Nebola udelená žiadna DS z ktorej sa musel
odviesť odvod na tento účet.

Uzn.č.56/2021 VV TFZ vzal na vedomie správu Ekonomickej komisie TFZ č. 3/2019
o platobnej disciplíne klubov.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 9.

Ekonóm TFZ p. Arvay sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí zo
zdravotných dôvodov a preto bude návrh rozpočtu TFZ na rok 2022 predložený
neskôr.

K bodu 10.

Prezident TFZ p. Horák v krátkosti zhrnul volebnú konferenciu TFZ, ktorá sa
uskutočnila dňa 20.10.2021 v obci Bystrička. Konferenciu zhodnotil ako
bezproblémovú. Konferencia TFZ poverila Výkonný výbor TFZ ďalej sa zaoberať
podaním kandidátok na funkcie do orgánov SsFZ a tiež uložila informovať
futbalovú verejnosť, SsFZ a SFZ o výsledkoch volieb čím plynulo prešiel k bodu
11.

K bodu 11.

Kandidátky na funkcie do orgánov SsFZ je potrebné zaslať do 02.12.2021.
Prezident TFZ p. Horák informoval, že predsedovia niektorých oblastných
futbalových zväzov v pôsobnosti SsFZ zvažujú podanie návrhu jednej kandidátky
ako celku v ktorej by boli zapracovaný aj kandidáti do orgánov SsFZ, ktorých
schválila konferencia TFZ na volebnej konferencii TFZ. O tom, či bude podaná
jedna kandidátka alebo či každý oblastný zväz podá návrh kandidátov samostatne
sa rozhodne v najbližších dňoch a podľa toho bude TFZ postupovať.

K bodu 12.

27. ročník reprezentačného plesu by sa mal uskutočniť v predpokladanom termíne
21.01.2022 ak to vyhláška ÚVZSR v čase konania bude povoľovať. O konečnom
verdikte či sa ples bude organizovať alebo nie sa rozhodne na decembrovom
zasadnutí VV TFZ. Avšak ako sekretár TFZ p. Žalmanová informovala v rámci
bodu 5, anketa najlepších futbalistov bude vyhodnotená tak ako tomu bolo aj
minulý rok, aj napriek tomu že by sa ples neuskutočnil. V takom prípade bude VV
TFZ riešiť odovzdanie ocenení operatívne.

K bodu 13.

Rôzne:
p. Horák – informoval o absolvovanom kurze prvej pomoci, ktorý sa uskutočnil
v dňoch 06.10.2022 a 26.10.2021 a ktorého sa zúčastnili 10 účastníci. Za tento
kurz uhradil TFZ 250 €.
- informoval prítomných o predpokladanom hospodárskom výsledku za rok 2021,
ktorý by mal byť kladný. Z toho dôvodu navrhol poskytnúť finančný príspevok
pre FK, ktoré majú mládežnícke družstvá v súťažiach TFZ. Prítomní členovia VV
TFZ si prešli návrhmi podľa akého kľúča by sa stanovila výška tohto príspevku
a na základe toho pripraví sekretár TFZ p. Žalmanová podklady na najbližšie
zasadnutie VV TFZ.
- informoval o podpore modernizácie infraštruktúry amatérskych FK v rámci
projektu Eurá z EURA, kde výzva na predkladanie žiadostí by mala byť
zverejnená do 01.12.2021.
- požiadal predsedov komisií, aby si do najbližšieho zasadnutia VV TFZ prešli
členov svojich komisií. Zároveň informoval, že FK majú tiež možnosť predložiť
prípadné návrhy na členov komisií v termíne do 03.12.2021.
- informoval o možnostiach využitia HP Pltníky v zimnom období. Kluby si
postupne nahlasujú svoje požiadavky na sekretariát TFZ. Navrhol, že ak bude
záujem zo strany klubov, na HP Pltníky by sa mohol v rámci zimnej prípravy
uskutočniť aj zimný pohár TFZ pre kategóriu dospelých. O možnosti záväzne
prihlásiť svoje družstvá budú kluby informované prostredníctvom Úradnej správy.
Organizácia turnaja je závislá od prejaveného záujmu a taktiež od
epidemiologickej situácie v danom období.

Uzn.č.57/2021 VV TFZ ukladá predsedom komisií predložiť návrh na členov odborných
komisií (ŠTK, DK, KR, TMK, EK, OK) na najbližšie zasadnutie VV TFZ.
Z: predsedovia odb. komisií
T: v texte
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 14.

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

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

