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. 08/2021
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 09. 08. 2021
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
Z: Horák
2. Kontrola uznesení
Z: Žalmanová
3. Vyhodnotenie zasadnutia konferencie TFZ a aktívu Z: Horák, Mgr. Borcovan, Ing.
Šmid
4. Prerokovanie problematiky mládeže a schválenie
termínovej listiny dorastu U19
Z: Mgr. Borcovan
5. Vyhodnotenie seminára R a DZ
Z: Ing. Šmid
6. Správa o hospodárení TFZ za I. polrok
2021, informácia o záväzkoch a pohľadávkach
TFZ k 30.06.2021
Z: Arvay
7. Evidencia pokút a správy transparentného
účtu, správa HK TFZ za 1.-6. mesiac 2021
Z: Bučko
8. Informácia o príjmoch z 2 % z daní v roku 2021
za zdaňovacie obdobie r. 2020
Z: Horák
9. Návrhy na schvaľovanie členov odborných komisií
pre súťažný ročník 2021/2022
Z: predsedovia odb. komisií
10. Plán práce VV TFZ na II. polrok 2021
Z: Horák
11. Príprava medzioblastného turnaja mladších žiakov Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová
12. Rôzne
13. Záver
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 posledných zasadnutia VV TFZ sú splnené.

K bodu 3.

Prezident TFZ p. Horák zhodnotil priebeh konferencie a aktívu ŠTK. Delegáti
konferencie TFZ predniesli niekoľko návrhov na riešenie problematiky mládeže ako
aj zmenu organizácie súťaží dospelých. Podnetmi sa budú členovia VV TFZ
postupne zaoberať. Pripomenul hlavne úkolové uznesenia konferencie, ktorá
odporučila členom VV TFZ pripraviť podklady k rokovaniu konferencie vo veci
možnej reorganizácie súťaží TFZ dospelých zapracovať od súťažného ročníka
2022/2023, zapracovať povinnosť účastníka I. triedy mať minimálne jedno
mládežnícke družstvo a zvolať účastníkov mládežníckych družstiev k problematike
dorastu dňa 16.07.2021. Spomenul zaslaný list futbalovým klubom v zmysle ktorého
mali zaslať záväzné stanoviská k návrhu reorganizácie súťaží dospelých TFZ od
súťažného ročníka 2022/2023. V lehote stanovenej v liste, t.j. do 31.07.2021,
vyjadrilo kladné stanovisko 7 klubov z 30. V rámci tejto problematiky pripravil
sekretár TFZ p. Žalmanová aj prehľad precestovaných kilometrov futbalových
klubov v rámci platného rozdelenia súťaží (I. a II. trieda) ako aj navrhovaného
rozdelenia (jedna súťaž, 2 skupiny Sever/Juh). Z materiálu vyplýva, že v priemere by

jeden klub v jednom kole precestoval v prípade rozdelenia jednej súťaže na
Sever/Juh len o cca 5 km menej ako v rámci platného rozdelenia súťaží. V prípadnej
skupine Sever by to bolo ešte menej kilometrov na jedno kolo. Ďalej pokračoval
a zhodnotil pracovné stretnutie k problematike dorastu, ktoré sa uskutočnilo dňa
16.07.2021 na sekretariáte. Záverom spomínaného stretnutia bolo, že zúčastnené
kluby podniknú také kroky, aby vytvorili ešte jedno alebo dve družstvá. Nakoniec sa
vďaka úsiliu klubov FO Tatran Sučany a TJ Družstevník Belá-Dulice prihlásili do
súťaže dorastu ešte 2 družstvá a teda súťaž Romantics.sk – dorast U19 bude mať
v súťažnom ročníku 2021/2022 päť účastníkov. A touto informáciou prešiel plynulo
k bodu č. 4.
Uzn.č.29/2021 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie zasadnutia Konferencie TFZ a aktívu
ŠTK.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Predseda ŠTK p. Borcovan predložil prítomným členom VV TFZ termínovú listinu
a návrh rozlosovania súťaže Romantics.sk – dorast U19 s 5 účastníkmi. Súťaž by sa
odohrala systémom D/V – V/D so začiatkom jesennej časti dňa 21.08.2021 a jarnej
časti 16.04.2022 s čím členovia VV TFZ súhlasili.

Uzn.č.30/2021 VV TFZ schválil termínovú listinu súťaže dorastu U19 a rozlosovanie súťaže
a ukladá sekretárovi vykonať rozlosovanie v ISSF.
Z: sekretár TFZ
T: do 10.08.2021
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 5.

Seminár R a DZ pred súťažným ročník 2021/2022 sa konal 30.07.2021 v priestoroch
penziónu Čierna pani v Martine. Na seminári boli prezentované zmeny v RS TFZ
2021/2022, pokyny pre jesennú časť súťaží, hlavne čo sa týka obsadzovania R a DZ
a ospravedlnenia a zmeny a doplnky Pravidiel futbalu. Seminára sa zúčastnilo 9
rozhodcov, 2 noví rozhodcovia a 3 delegáti. Ospravedlnených bolo 10 rozhodcov.
Dvaja noví rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili seminára po naštudovaní Pravidiel
futbalu absolvujú testy pre začínajúcich rozhodcov. Správu s vyhodnotením letného
seminára R a DZ TFZ obdržali všetci prítomní a je k nahliadnutiu na sekretariáte
TFZ.

Uzn.č.31/2021 VV TFZ berie na vedomie vyhodnotenie seminára R a DZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.

Ekonóm TFZ p. Arvay sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí zo
zdravotných dôvodov.

K bodu 7.

Predseda HK sa ospravedlnil, že z dôvodu súkromných záležitostí nepredložil
písomnú správu HK TFZ o platobnej disciplíne FK a evidencii pokút a správy
transparentného účtu. Správa bude predložená na najbližšom zasadnutí VV TFZ.

K bodu 8.

Prezident TFZ p. Horák informoval prítomných, že ku dňu zasadnutia VV TFZ
09.08.2021 boli na účet TFZ pripísané prostriedky z Finančného riaditeľstva SR vo
výške 1138,81 €. Navrhol, aby tieto finančné prostriedky boli použité na úhradu
ostávajúcich nákladov na delegovaných osôb (rozhodcov) v mládežníckych
stretnutiach v súťažiach TFZ v ročníku 2021/2022 v kategóriách U19 a U15, tzn.
mzdy a paušálne náhrady FK nebudú uhrádzať. Predpokladané náklady pre obe
kategórie za celý súťažný ročník 2021/2022 sú 1887 € v základnej sadzbe podľa
zákonníka práce. Suma neobsahuje prípadné príplatky, ktoré závisia od toho či sa
MFS odohrá v sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok. S predneseným návrhom súhlasili
všetci členovia VV TFZ

Uzn.č.32/2021 VV TFZ vzal na vedomie informácie o príjmoch z 2 % z daní k 09.08.2021 za
zdaňovacie obdobie r. 2021.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.33/2021 VV TFZ schválil úhradu ostávajúcich nákladov na delegovaných osôb
(rozhodcov) v mládežníckych stretnutiach v súťažiach TFZ v ročníku
2021/2022 v kategóriách U19 a U15.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.

VV TFZ schválil na návrh predsedov komisií členov odborných komisií pre súťažný
ročník 2021/2022:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Ján Šarlina, Tomáš Burger,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra
Hajdová,
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek,
Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,
TMK – neobsadené (predseda), Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter
Jesenský,
EK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát,
OK – Boris Burger (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Jozef Kutnik, Michal
Pyšný.

Uzn.č.34/2021 VV TFZ schválil členov odborných komisií pre súťažný ročník 2021/2022.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 10.

Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2021 predložil
prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Program zasadnutí VV TFZ
vychádza z aktuálneho stavu potrieb a požiadaviek TFZ. Predpokladané zasadnutia
VV TFZ – 13.09., 15.10., 08.11., 10.12, predpokladaný termín volebnej konferencie
– 20.10.2021. Plán práce obsahuje aj termíny iných dôležitých zasadnutí resp.
stretnutí, ako napríklad konanie volebnej konferencie SsFZ, ktorá sa bude konať
16.12.2021 či dátum vyhlásenia 27. ročníka ankety Najlepší futbalista roka za rok
2021, ktorý je stanovený na 21.01.2022. V prípade potreby bude do programu
zaradené konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena termínov je vyhradená.

Uzn.č.35/2021 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2021.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 11.

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa nemohli uskutočniť medzioblastné turnaje
mladších žiakov v tradičnom májovom termíne. Z toho dôvodu TMK SsFZ
presunulo konanie tohto turnaja na september – termín konania 16.09.2021.
Poriadateľom skupiny, v ktorej štartuje výber TFZ, je pre tento rok Turčiansky
futbalový zväz. TMK vyzve FK o nahlásenie hráčov (ročník 2009) do nominácie,
ktorí sa zúčastnia výberového stretnutie a z ktorých sa následne vytvorí výber Turca,
ktorý bude reprezentovať TFZ Martin na spomínanom turnaji. Trénerom výberu
Turca je Marián Turčina, ktorý si tiež sám vytipuje niektorých hráčov. Do úvahy
pripadá možnosť usporiadať turnaj na ihrisku na Bystričke, aby sa turnaj odohral na
ihrisku s prírodnou trávou. Prezident TFZ spolu so sekretárom oslovia zástupcov FK
na Bystričke a dohodnú detaily, aby sa turnaj mohol uskutočniť na spomínanom
futbalovom ihrisku.

Uzn.č.36/2021 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti medzioblastného turnaja
mladších žiakov.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0

K bodu 12.

Rôzne:
p. Horák – informoval o e-maily, ktorý mu bol doručený vo veci spolupráce pri
organizovaní celoslovenského ženského futbalového turnaja pre kategóriu UW19. Za
organizáciou tohto turnaja stoja študentky zdravotnej školy v Bratislave a hľadajú
vhodné miesto na organizáciu turnaja, ktoré by získali v rámci sponzorstva od TFZ.
Podpredseda TFZ p. Bágel navrhol ihrisko v Turčianskych Tepliciach, ktoré by bolo
vhodné aj pre svoju polohu ako aj priľahlú infraštruktúrou. Pán Bágel osloví
zástupov FK v Turčianskych Tepliciach a v prípade súhlasu bude sekretár TFZ p.
Žalmanová informovať organizátorov turnaja a možnostiach.
- pripomenul vrátenie finančných prostriedkov vo výške 40 € pre rozhodcov Vajdel,
Kosturský ml., Maťková, ktoré uhradili ako zálohu za štartovacie balíčky pre
rozhodcov, nakoľko pravidelne rozhodujú.

Uzn.č.37/2021 VV TFZ schválil vrátenie finančných prostriedkov vo výške 40 € pre rozhodcov
Vajdel, Kosturský ml., Maťková.
Z: ekonóm TFZ
T: do 13.08.2021
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 13.

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

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

