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. 09/2021
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 13. 09. 2021
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Priebežné hodnotenie súťaží TFZ
Spáva o hospodárení TFZ za I. polrok 2021,
informácia o záväzkoch a pohľadávkach k 30.06.2021
5. Evidencia pokút a správy transparentného účtu,
správa EK TFZ za 1.-6. mesiac 2021
6. Príprava a zvolanie organizačného výboru TFZ
pre zabezpečenie 27. ročníka plesu s vyhlásením
11-tky roka 2021
7. Návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa 2% z daní
8. Zvolanie volebnej konferencie TFZ a organizačnotechnické zabezpečenie konferencie
9. Informácie o pripravenosti medzioblastného turnaja
mladších žiakov
10. Rôzne
11. Záver

Z: Horák
Z: Žalmanová
Z: predsedovia odb. komisií
Z: Arvay
Z: Bučko
Z: Horák, Žalmanová
Z: Horák
Z: Horák, Žalmanová
Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová
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.

K tomuto bodu sa vyjadril predseda ŠTK p. Borcovan. Všetky súťaže zatiaľ
prebiehajú bez väčších problémov. ŠTK riešila zatiaľ len jednu kontumáciu v I.
QUICK triede a to stretnutie Košťany – Turčianske Teplice. Hostia informovali,
že nepricestujú len 45 min. pred UHČ. Ďalej pokračoval v hodnotení
mládežníckych súťaží. Konštatoval, že zápisy o stretnutí z MFS na ktorých nie sú
delegovaný rozhodcovia kluby už uzatvárajú, na pár výnimiek, v lehotách
stanovených RS TFZ, avšak vo viacerých prípadoch sú v týchto zápisoch
nedostatky, ako napríklad neuvádzanie realizačných tímov. Z toho dôvodu, na
túto povinnosť upozorňovala ŠTK futbalové kluby aj prostredníctvom Úradnej
správy a niektoré kluby boli riešené aj na DK. Informoval, že dodatočne ŠTK
zaradila na žiadosť ŠK Dynamo Diviaky družstvo dorastu do súťaže dorastu U19
– Romantics.sk. S dodatočným zaradením súhlasili všetci účastníci súťaže. ŠTK
eviduje aj viaceré žiadosti o zmeny termínov, ale postupne sa všetky stretnutia
dohrávajú. Ďalej pokračoval v hodnotení súťaží predseda DK, ktorý informoval
o zastavenej matričnej činnosti pre TJ Dynamo Krpeľany z dôvodu neuhradenej
mesačnej zbernej faktúry. Matričnú činnosť budú mať zastavenú až do uhradenia
spomínanej faktúry. Prezident TFZ p. Horák v rámci tohto bodu informoval, že
z dôvodu neuvádzania zdravotníkov v zápisoch o stretnutí TFZ v spolupráci so
Slovenským Červeným krížom zorganizuje kurz prvej pomoci. Sekretár TFZ p.

Žalmanová zisťovala voľné termíny a kurz sa uskutoční 06.10.2021 ak sa prihlási
dostatočný počet účastníkov. Prítomní súhlasili so zabezpečením za predpokladu,
že sa prihlási potrebný počet uchádzačov, a tiež s úhradou tak ako tomu bolo
v minulosti, tzn. že TFZ by uhradil 15 € a uchádzač by si uhradil 10 €. Z toho
dôvodu, bude v Úradnej správe uverejnená informácia o možnosti absolvovania
kurzu. Informoval tiež, že boli klubom, ktorých družstvá štartujú v súťažiach
dorastu a žiakov, vrátené poplatky za delegované osoby za mesiac august, ktoré
boli z dôvodu chybného nadstavenia v ISSF vygenerované klubom. Vrátené boli
z toho dôvodu, že poplatky za delegované osoby rozhodnutím VV TFZ hradí zväz
a nie klub.
Uzn.č.38/2021 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie súťaží TFZ, informácie ku
kurzu prvej pomoci v spolupráci so Slovenským Červeným krížom
a informácie k vráteniu poplatkov za delegované osoby v mládežníckych
stretnutiach za mesiac august 2021.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

Ekonóm TFZ p. Arvay predložil prostredníctvom sekretára TFZ členom VV TFZ
správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2021. V správe sú uvedené všetky príjmy
a výdavky, na základe ktorých je hospodársky výsledok TFZ za I. polrok kladný.
TFZ nemal žiadne záväzky ani pohľadávky voči iným organizáciám ku
30.06.2021.

Uzn.č.39/2021 VV TFZ vzal na vedomie správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2021
a informácie o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 30.06.2021.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Predseda EK p. Bučko predložil písomnú správu EK TFZ za 1.-6. mesiac 2021
a evidenciu pokút a správy transparentného účtu SFZ. V správe sú rozpísané
poplatky jednotlivých komisií za mesiac január – jún 2021, Správa hodnotí, že
platobná disciplína FK za toto obdobie bola na dobrej úrovni. Na transparentný
účet SFZ nebol za sledované obdobie zaslaný žiadne odvod z pokút.

Uzn.č.40/2021 VV TFZ vzal na vedomie správu EK TFZ za 1.-6. mesiac 2021 a evidenciu
pokút a správu transparentného účtu SFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

27. ročník plesu TFZ s vyhlásením 11-tky roka sa pravdepodobne uskutoční
21.01.2022 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, za predpokladu
že to situácia okolo COVID19 dovolí. Sála na tento termín je už zarezervovaná
a uvidí sa, ako sa situácia vyvinie. Organizačný výbor pre zabezpečenie plesu bol
zvolaný a tvorí ho prezident TFZ, členovia Výkonného výboru a odborných
komisií, ekonóm a sekretár TFZ. Bližšími úlohami k zabezpečeniu plesu sa bude
organizačný výbor zaoberať na nasledujúcich výkonných výboroch.

Uzn.č.41/2021 VV TFZ schválil zloženie organizačného výboru pre zabezpečenie 27.
ročníka plesu TFZ, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne
21.01.2022 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Prezident TFZ p. Horák navrhol registrovať TFZ do registra prijímateľov na 2 %
z daní z dôvodu, nakoľko počas predchádzajúcich rokov bol prínosom, s čím
všetci prítomní súhlasili. Po skompletizovaní všetkých dokumentov potrebných na
registráciu p. Horák vykoná registráciu u notára.

Uzn.č.42/2021 VV TFZ schválil návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa na 2% z daní
a ukladá prezidentovi TFZ registráciu vykonať.
Z: Prezident TFZ
T: do 15.10.2021
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
V súlade zo Stanovami TFZ sa volebná konferencia koná každé 4 roky tak, aby sa
konala pred uplynutým štyroch rokov odo dňa konania poslednej volebnej
konferencie. Preto prezident TFZ navrhol dátum konania volebnej konferencie
TFZ na 20.10.2021. Taktiež navrhol miesto konania a to v spoločenskej sále
Obecného úradu Bystrička, kde predbežne zajednal prenájom priestorov. Dátum
konania navrhol tak, aby bola presne 4 roky od poslednej volebnej konferencie,
ktorá sa konala 20.10.2017 ale aj z dôvodu uzatvorenia kandidátnej listiny do
orgánov SsFZ na ich volebnú konferenciu, ktorá sa bude konať v B. Bystrici. A
to, aby sa predišlo situácii, že volebná konferencia TFZ bude po uzatvorení
kandidátnej listiny. Prítomní členovia VV súhlasili s dátumom a miestom konania
volebnej konferencie TFZ. Oprávnené osoby, môžu svoje návrhy na volené
funkcie doručiť na sekretariát TFZ do 15.10.2021 do 16.00 hod.

K bodu 8.

Uzn.č.43/2021 VV TFZ schválil návrh na zvolanie volebnej konferencie TFZ, ktorá sa
uskutoční 20. októbra 2021 v spoločenskej sále Obecného úradu Bystrička
o 16.00 hod.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0
Dňa 16.09.2021 sa uskutoční medzioblastný turnaj mladších žiakov. Turnaj sa
uskutoční na ihrisku v obci Bystrička. Šatne, príprava ihriska, priestor pre
organizátorov a rozhodcov, zdravotník ako aj stravovanie je zabezpečené.
Realizačný tím bude v zložení tréner Marián Turčina, asistenti trénera Rastislav
Fúčela a Filip Zboja. Prezident TFZ p. Horák navrhol odmenu pre delegovanú
osobu v zaužívaných štandardoch, s čím prítomní súhlasili.

K bodu 9.

Uzn.č.44/2021

VV TFZ vzal na vedomie informácie o príprave a zabezpečení
medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční 16.09.2021 na
futbalovom ihrisku Bystrička.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 10.

Rôzne:
p. Horák – informoval o tom, že sú plánované aj školenie a seminár pre trénerov,
ktoré sa uskutočnia v Martine v období november - január. Informácie budú tiež
uvádzané prostredníctvom Úradnej správy TFZ. 29. novembra sa uskutoční
seminár pre trénerov UEFA B / UEFA GR C v rozsahu 5 hodín. Seminár slúži na
predlženie platnosti licencie trénera. V období od 8. novembra 2021 do 31.
januára 2022 sa uskutoční školenie trénerov UEFA GR C licencie v rozsahu 60
hod. Bližšie informácie sú už uverejnené na webovom sídle TFZ. Prezident TFZ
navrhol aby Turčiansky futbalový zväz preplatil 50 % nákladov na školenie
záujemcovi z klubov TFZ s čím členovia VV TFZ v rámci podpory klubov
súhlasili.
- informoval, že dňa 17.09.2021 sa uskutoční konferencia SFZ, na ktorej sa bude
rokovať aj o pozmeňujúcom návrhu, ktorý podal prezident TFZ na konferencii
SFZ, ktorá sa konala formou per rollam v termíne 25.06.-29.06.2021 vo veci
členských príspevkov SFZ a spôsobom ich použitia, kde navrhoval, aby sa
vybrané členské príspevky SFZ v termíne do 30.11.2021 vyplatili do 15.12.2021
a ostatné vybrané členské príspevky do 31.07.2022.

Uzn.č.45/2021 VV TFZ schválil príspevok na seminár pre začínajúcich trénerov vo výške
50 % z poplatku za seminár, t.j. 65 € / účastník z klubov TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 11.

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

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

