
 

T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, Číslo tel. fax: 043/4237313, e-mail: tfz@tfz.sk 

 
Z Á P I S  č. 03/2016  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 21. 03. 2016 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m  

1. Otvorenie         

2. Kontrola uznesení       Tileschová 

3. Informácie o prestupoch za obdobie 1.-3. mesiaca 2016  Tileschová 

4. Vyhodnotenie školenia rozhodcov a delegátov zväzu TFZ Ing. Šmid 

5. Účtovná závierka TFZ, požiadavka na RK o stanovisko 

k účtovnej závierke za rok 2015 (písomne)   Arvay, Bučko, RK 

6. Príprava súťaží       preds. ŠTK, KM 

+ čl. VV TFZ 

7. Príprava medzioblastného turnaja mladších žiakov  Moric 

8. Rôzne 

9. Záver 

        

K bodu 1.   Zasadnutie Výkonného výboru TFZ, sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ. Do programu 

zasadnutia VV bol pridaný bod 3. – informácie o prestupoch za obdobie 1. – 3. 

mesiaca 2016, ktorý mal byť pôvodne prerokovaný na zasadnutí VV v apríli. Bod bol 

presunutý z dôvodu kratšieho registračného (prestupového) obdobia.  

 

K bodu 2.  Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ sl. Tileschová. 

Uznesenia sú splnené alebo majú dlhodobú platnosť. Uzn. č. 7/2016 je v čase konania 

zasadnutia v riešení a uzn. č. 13/2016 bude predmetom rokovania v bode rôzne tohto 

zasadnutia.  

 

K bodu 3.  Matrikár TFZ sl. Tileschová predložila členom VV správu o prestupoch za obdobie od 

01.01.2016 do 15.03.2016. Z dôvodu zmeny Registračného a prestupového poriadku je 

zimné prestupové obdobie kratšie – do 15.03. V tomto čase bolo podaných celkom 128 

žiadostí o prestup, resp. hosťovanie alebo ukončenie hosťovania, z toho 88 žiadostí sa 

týkalo dospelých hráčov, 15 dorasteneckých, 8 žiackych a 8 detí v prípravkách. 

Z celkového počtu podaných žiadostí bolo 119 schválených a 9 zamietnutých. Zo 

všetkých žiadostí bolo 24 žiadostí podaných papierovou formou, ostatné elektronicky 

prostredníctvom ISSF. Z 9 zamietnutých žiadostí bola jedna žiadosť zamietnutá 

hráčom, 7-krát systémom ISSF (z dôvodu vypršania lehoty na vyjadrenie) a jedna 

matrikárom (z dôvodu porušenia čl. 18/5 RaPP). Všetky žiadosti boli schválené podľa 

platného Registračného a prestupového poriadku SFZ. Správa je súčasťou tejto 

zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. 

 

Uzn.č.17/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie o prestupoch za obdobie 1. – 3. mesiaca  

 2016. 

 

K bodu 4.  Ing. Šmid vyhodnotil seminár rozhodcov a delegátov TFZ, ktorý sa konal 12. a 13. 

marca 2016 v hoteli Gader v Blatnici. Súčasťou seminára bol výklad pravidiel futbalu, 

nové trendy v rozhodovaní, video testy (posudzovanie herných situácii), písomný test 

rozhodcov a delegátov, vypisovanie zápisov o stretnutí v systéme ISSF a vyhodnotenie 

jesennej časti súťaží a pokyny pre jarnú časť súťaží. Výklad PF a ďalšie prednášky 

prezentovali členovia KR a hostia semináru p. Baják, p. Borcovan a p. Ligas. Seminára 

sa zúčastnilo 8 rozhodcov I. triedy, 9 rozhodcov II. triedy, 5 delegáti TFZ a 3 



záujemcovia o rozhodovanie. Nezúčastnení rozhodcovia boli ospravedlnení z dôvodu 

pracovných a súkromných povinností. Nezúčastnení rozhodcovia na tomto seminári 

vykonajú testy v priestoroch TFZ v inom termíne. Noví rozhodcovia po úspešnom 

absolvovaní testov budú obsadzovaní po zaregistrovaní, podpísaní dohôd a predložení 

rozhodcovského výstroja. Náklady na seminár budú hradené z vlastných zdrojov 

účastníkov seminára, príspevku SsFZ určeného k vzdelávaniu rozhodcov a zo zdrojov 

TFZ. Z diskusie k tomuto bodu vzišiel návrh na prehodnotenie zmien oddielovej 

príslušnosti R. A to z dôvodu, že hrajúci R, ktorý vykonajú transfer ako hráč mení aj 

oddielovú príslušnosť. Túto možnosť má dvakrát do roka, kde nehrajúci R môže 

zmeniť oddielovú príslušnosť každé 2 roky.  

 

Uzn.č.18/2016 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie školenia rozhodcov a delegátov zväzu  

       TZF.  

 

K bodu 5.  Ekonóm TFZ p. Arvay sa vyjadril k účtovnej závierke za rok 2015. Vysvetlil 

jednotlivé položky z daňového priznania, vyjadril sa k sumám na začiatku a konci 

kalendárneho roka. K účtovnej závierke sa vyjadril aj predseda RK p. Fabian, ktorého 

VV požiadal o stanovisko. Revízna komisia TFZ na svojom zasadnutí 21.03.2016 

nezistila žiadne nedostatky, všetky doklady súhlasia s evidenciou v pokladničnej 

knihe.  

 

Uzn.č.19/2016 VV TFZ vzal na vedomie účtovnú závierku a stanovisko RK TFZ k účtovnej  

  závierke za rok 2015. 

 

Uzn.č.20/2016 VV TFZ ukladá ekonómovi TFZ podať daňové priznanie. 

          Z: ekonóm TFZ 

          T: do 31.03.2016 

 

K bodu 6. K tomuto bodu sa vyjadril ako prvý predseda ŠTK TFZ p. Mgr. Borcovan. Jarná časť 

súťaží by mala začať podľa plánu. V prípade nepriaznivých poveternostných 

podmienok a následnej nespôsobilosti HP, ŠTK povoľuje FK v termíne do 30.04.2016 

odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok 

v zmysle RS TFZ 2015/2016. O tejto možnosti boli kluby informované aj 

prostredníctvom Úradnej správy TFZ č. 36. Sekretár TFZ sl. Tileschová pri tomto 

bode programu informovala o možnom odhlásení družstva dospelých z II. QUICK 

triedy ŠK Dynamo Diviaky „B“. Predseda KM TFZ p. Moric tiež informoval, že jarná 

časť súťaží by mala začať podľa plánu. Informoval o podaní podaného 

prostredníctvom ISSF od FC Tatran Kláštor pod Znievom so žiadosťou o zmenu 

hracej plochy (Slovany) pre prvé jarné kolo dorastu medzi Kláštor pod Znievom – T. 

Kľačany. KM žiadosti vyhovela. Predseda KR p. Ing Peter Šmid informoval 

prítomných, že v tomto čase KR TFZ neplánuje nahlásiť žiadneho rozhodcu na 

predlicenčný seminár licencie „A“. Sl. Tileschová informovala o doručenom 

rozhodnutí OK SFZ (dňa 07.03.2016), ktorá prerokovala podnet na preskúmanie od TJ 

Družstevník Ďanová proti rozhodnutiu ŠTK TFZ. Rozhodnutie bolo zaslané na 

vedomie predsedovi OK TFZ a tiež členom VV TFZ. Taktiež informovala o výzve na 

podanie projektu na dotáciu z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, 

vďaka ktorému TFZ organizoval v minulom roku Memoriál futbalových osobností 

Turca. Prítomní nemali výhrady k podaniu nového projektu. Predmetom diskusie boli 

názvy jednotlivých turnajov, ktoré by sa konali v rámci tohto projektu. Návrhy názvov 

memoriálov, ktoré sa predniesli na zasadnutí VV budú konzultované s rodinnými 

príslušníkmi spomenutých futbalových osobností. 

 

Uzn.č.21/2016 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti jarnej časti súťažného  

 ročníka 2015/2016. 

 

K bodu 7. Sl. Tileschová informovala o propozíciách k medzioblastnému turnaju mladších 

žiakov, ktoré boli doručené zo SsFZ. Výber Turca je každoročne zaradený do skupiny 

B spolu s výberom Oravy a Liptova. Tento rok sa turnaj uskutoční predbežne 24. mája 



2016 (utorok) v Liptovskom Mikuláši kde poriadateľom turnaja je TMK Liptovského 

futbalového zväzu. Trénerom výberu Turca je p. Marián Turčina, ktorý vytvorí 

v spolupráci s TMK TFZ výber hráčov.  

 

Uzn.č.22/2016 VV TFZ schválil účasť výberu Turca na medzioblastnom turnaji mladších 

žiakov v Liptovskom Mikuláši a použitie finančných prostriedkov spojené 

s organizačným zabezpečením (cestovné, strava). 

           

K bodu 8. Rôzne: 

 

sl. Tileschová – na základe informácií od prezidenta TFZ  

- pripomenula konanie Konferencie SsFZ, ktorá sa bude konať 13.04.2016,  

- informovala o dotácii na podporu mládeže pre ŠK Dynamo Diviaky od SsFZ, SsFZ 

pri prerozdeľovaní dotácií sa zaujímali o názor TFZ (predmet diskusie na  zasadnutí 

VV 12/2015), 

- informovala o zmene správcu budovy, v ktorej sídli TFZ k 01.04.2016,  

- informovala o schválených dotáciách od Žilinského samosprávneho kraja  

a Stredoslovenského futbalového zväzu na organizáciu Memoriálu Ľudovíta Hojného.  

 

Sl. Tileschová – predložila členom VV TFZ návrh na zmenu spôsobu náhrad pri 

nedostavení sa, neodohraní, nedohraní MFS, ktorým sa zaoberal VV aj na 

predchádzajúcom zasadnutí. V novom návrhu boli zapracované pripomienky 

z predchádzajúceho zasadnutia. Prítomní si prešli jednotlivými bodmi a na základe 

skúseností sa snažili vytvoriť spôsob náhrad tak, aby bolo všetkým zainteresovaným 

jasné za akých podmienok majú resp. nemajú nárok na úhradu poplatkov pri 

nedostavení, nedohraní a neodohraní MFS. Zmeny budú účinné po schválení nového 

Rozpisu súťaží na súťažný ročník 2016/2017.   

 

Uzn.č.23/2016 VV TFZ schválil návrh na zmenu spôsobu náhrad pri nedostavení sa,  

 neodohraní, nedohraní MFS.  

 

K bodu 10. Záver zasadnutia VV TFZ vykonala  sl. Tileschová, ktorá poďakovala prítomným za 

účasť 

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ                                           


