
T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin, číslo tel.: 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk 

 

Z Á P I S 

zo zasadnutia riadnej konferencie TFZ dňa 06.07.2022 

 

Prítomní: delegáti 23 riadnych členov TFZ s právom hlasovať 

Neprítomní: delegáti FO, FK: Diviaky, Háj, Krpeľany, Slovenské Pravno, T. Štiavnička, 

Valča, Žabokreky 

Ďalej prítomní bez práva hlasovať: členovia VV TFZ a predsedovia komisií: Roman Horák, 

Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. Daniel Borcovan, Ján Rusnák, Ing. Peter Šmid, predseda DK TFZ 

Pavol Baják, predseda OK Ing. Boris Burger, predseda RK TFZ Pavol Fabian a sekretár TFZ 

Martina Žalmanová, a Volebná komisia v zložení: Ing. Milan Hanzel, Ján Šaarlina, Miroslav 

Bernát 

Ospravedlnení: Jozef Bučko – predseda EK TFZ, Pavol Šuhaj – predseda TMK TFZ, Imrich 

Arvay - ekonóm TFZ 

 

Program:      

   

1.     Otvorenie a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ 

2.     Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie a pracovného predsedníctva    

        konferencie 

 3.     Schválenie programu konferencie 

4.     Správa mandátovej komisie 

5.     Vystúpenie prezidenta TFZ  

6.    Kontrola uznesení z volebnej konferencie TFZ konanej 20.10.2021 

7.     Správa o činnosti VV TFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie 

8.     Správa o hospodárení TFZ v roku 2021 

9.     Správa revíznej komisie 

10.   Návrh rozpočtu na rok 2022 

11.   Vyhodnotenie súťažného ročníka 2021/2022 

12.   Doplňujúce voľby predsedu Trénersko-metodickej komisie TFZ 

13.   Informácia k rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2022/2023 

14.   Diskusia 

15.   Informácia o prijatých uzneseniach 

16.   Záver 

 

K bodu 1. 

Prezident TFZ p. Horák otvoril riadnu Konferenciu TFZ krátkym príhovorom v ktorom 

vyhlásil, že Konferencia bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ. Privítal všetkých 

prítomných delegátov FO, FK, členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Po privítaní 

odovzdal slovo predsedajúcemu riadnej konferencie Ing. Petrovi Šmidovi. Konferencia 

vyhlásenie, že bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ zobrala na vedomie. 

Hlasovanie:  Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 2.  

Konferencia schválila pracovné komisie:  

Mandátová v zložení: Dalimír Tomčány - predseda, Ján Kapusta a Martina Žalmanová – 

členovia. 

Návrhová v zložení: Jaroslav Bulík – predseda, Peter Šimko a Mgr. Daniel Borcovan – 

členovia.  

Pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: Roman Horák, Ing. Peter Šmid, Ing. Jaroslav 

Bágel, Ing. Boris Burger, Pavol Fabian, Martina Žalmanová,  

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0          



K bodu 3.  

Predsedajúci konferencie vyzval prítomných delegátov, či má niekto návrh na zmenu alebo 

doplnenie programu konferencie, ktorý bol zverejnený na webovom sídle TFZ. Nikto 

z delegátov konferencie nepodal návrh na doplnenie programu. Materiály k rokovaniu 

konferencie boli zverejnené 7 dní pred konaním konferencie na webovom sídle TFZ. 

Konferencia schválila program konferencie TFZ. 

Hlasovanie: Za – 23 , proti – 0, zdržal sa – 0.  

 

K bodu 4.  

Správu mandátovej komisie predložil písomne jej predseda p. Dalimír Tomčány – je prílohou 

zápisu. Správa konštatovala, že z 30 riadnych členov TFZ je prítomných 23 čo predstavuje 

76,6 % delegátov. Ďalej sa na rokovaní konferencie TFZ bez práva hlasovať zúčastnilo 8 

členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Pozvaný bol aj 1 zástupcovia FK bez práva 

hlasovať, ktorý bol prítomný. Ďalej boli prítomní predseda a členovia volebnej komisie a 

sekretár TFZ. Mandátová komisia týmto vyhlásila, že Konferencia je uznášania schopná. 

Konferencia správu Mandátovej komisie zobrala na vedomie. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 5. 

Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s hodnotiacim príhovorom od volebnej konferencie 

TFZ, ktorá sa konala 20.10.2021. Informoval o niektorých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa 

udiali, resp. na čom Turčiansky futbalový zväz pracoval. Svoj hodnotiaci príhovor začal 

spomienkou na pracovné stretnutie s FK k problematike mládeže, ktoré sa uskutočnilo          

06. júna tohto roku v Martine v zasadačke administratívnej budovy Športpark Pltníky. 

Stretnutie bolo zamerané na riešenie problematiky mládeže a mládežníckych súťaží. 

Stretnutie malo dopredu určené 4 body. Prvým bodom bol návrh na zmenu hracieho modelu 

pri prípravke U11 z klasického modelu na turnajový. Zástupcovia klubov, ktorí sa zúčastnili 

na tomto stretnutí boli za zachovanie klasického modelu rozlosovania D-V. Prítomní sa však 

zhodli na tom, že je potrebné urobiť aj určitú formu zimnej prípravy pod hlavičkou TFZ vo 

forme zimných turnajov. Preto zväz bude pracovať s touto možnosťou a niekedy v októbri 

bude možné sa na tieto turnaje prihlásiť. Turnaje by boli určené pre kategórie od U9 po U15. 

Ďalším bodom stretnutia bola diskusia ku kategórii dorastu. Momentálne je do súťaže 

prihlásených 6 družstiev, čo je porovnateľný počet ako v minulej sezóne. Na spomínanom 

stretnutí sa tiež dohodli výnimky, ktoré predtým počas sezóny boli schválené Výkonným 

výborom TFZ a sú zapracované do rozpisu súťaží. Informoval, že Turčiansky futbalový zväz 

získal dotáciu vo výške 500 € od mesta Martin na organizáciu turnaja prípravky. Turnaj by sa 

mal uskutočniť v mesiaci september a bližšie informácie, ako aj termíny na prihlasovanie 

budú zverejnené v Úradných správach. V rámci vystúpenia informoval aj o finančných 

príspevkoch, ktoré TFZ zaslal futbalovým klubom v poslednom období. Konkrétne sa jednalo 

o finančné príspevky vo výške členských poplatkov vygenerované v jesennej časti ročníka 

2021/2022 (bez poplatku za správu ISSF), ktoré FK uhradili mládežníckym hráčom (do U19) 

hrajúcich súťaže TFZ, čo bolo v celkovej výške 1794 €. Taktiež TFZ podporil trénerov, ktorí 

absolvovali školenie UEFA GRASSROOTS C licencie v Martine. Konkrétne bolo ôsmim 

trénerom, ktorí boli futbalovými klubmi dopredu nahlásení, uhradená polovica nákladov, t.j. 

65 €/ účastník, čo je spolu 520 € z rozpočtu TFZ pre trénerov. Pri tréneroch tiež spomenul, že 

od nového ročníka by mali tréneri s platnou licenciou v kategórii U9 získať od SFZ príspevok 

vo výške 500 € na sezónu. SFZ bude takisto od nového súťaženého ročníka hradiť 100 % 

odmien delegovaných osôb v mládežníckych stretnutiach a SFZ tiež dodal tlačiarne na 

výpožičku po dobu 36 mesiacov pre každý futbalový klub. Počas vystúpenia pripomenul aj 

výzvu na projekty na rekonštrukcie štadiónov a ihrísk pod názvom Eurá z Eura. Pre TFZ bolo 

určených podľa percentuálneho rozdelenia podľa počtu družstiev v súťažiach SFZ, SsFZ 

a TFZ, suma 40 000€. Táto suma bola rozdelená medzi úspešných uchádzačov: Košťany – 

13 000 €, Dražkovce – 10 000, Diviaky – 17 000€. Mesto Martin získalo 20 000 € na 

vybudovanie tribún na Pltníkoch. Avšak týchto 20 000 € bolo z vyčlenených peňazí, ktoré 

boli určené pre účastníkov III. ligy – v našom prípade MŠK Fomat Martin. Keďže ale Pltníky 



využívajú aj ostatné kluby, je to dotácia tak povediac pre všetkých. Na záver príhovoru ešte 

spomenul, že dňa 23.06.2022 prešlo mestským zastupiteľstvom mesta Martin zverenie 

budovy na Pltníkoch do Správy športových zariadení mesta Martin. Po tomto zverení majetku 

je Správa oprávnená prenajať nebytové priestory do ktorých by sa zväz mohol presťahovať. 

Na dnešnej konferencii sa však pre krátkosť času a zákonnej povinnosti zverejňovania zmlúv 

a podobných náležitosti nemôže prejsť zmena stanov a hlavne zmena sídla, ktorá je uvedená 

v  stanovách. Z toho dôvodu prezident TFZ navrhol, že schvaľovanie zmien a dodatku stanov, 

ktoré by sa hlavne týkali zmeny sídla a štylistických úprav (napríklad odvolávanie sa na 

stanovy SFZ, rozhodcovský súd, ktorý neexistuje a podobne) by sa v druhom polroku 2022 

schválilo hlasovaním per rollam, teda elektronicky, o čom dal predsedajúci konferencie TFZ 

aj hlasovať. 

Konferencia vzala na vedomie vystúpenie prezidenta TFZ a odporúča VV TFZ pripraviť 

hlasovanie per rollam v II. polroku 2022 vo veci zmeny a doplnenia stanov TFZ.  

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 6. 

K tomuto bodu sa vyjadril sekretár TFZ p. Žalmanová. Kontrola uznesení z riadnej 

konferencie TFZ, ktorá sa konala 09.07.2021 bola spomenutá na volebnej konferencii TFZ 

dňa 20.10.2021. Na volebnej konferencii TFZ dňa 20.10.2021 konferencia TFZ poverila 

Výkonný výbor TFZ ďalej sa zaoberať podaním kandidátok na funkcie do orgánov SsFZ, 

z ktorých boli nakoniec zvolení p. Horák ako podpredseda SsFZ za Žilinský kraj, Ing. 

Jaroslav Bágel za kontrolóra SsFZ a Ing. Boris Burger ako delegát konferencie SFZ za 

stredoslovenský región. Konferencia TFZ tiež uložila informovať futbalovú verejnosť, SsFZ 

a SFZ o výsledkoch volieb, čo bolo splnené. Konferencia správu o kontrole plnenia uznesení 

z poslednej konferencie zobrala na vedomie.   

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 7. 

Správa o činnosti VV TFZ od ostatnej riadnej konferencie konanej 09.07.2021 bola 

zverejnená na webe TFZ. Ústne ju doplnil sekretár TFZ p. Žalmanová. Za sledované obdobie 

mal VV TFZ 11 riadnych zasadnutí. Uznesenia prijaté Výkonným výborom sú uverejnené na 

webe TFZ a taktiež v Úradnej správe po každom zasadnutí VV. Konferencia zobrala správu 

o činnosti VV TFZ na vedomie. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 8.  

Správa o hospodárení TFZ v roku 2021 bola zverejnená na webe TFZ. Správa hovorí 

o hospodárskom výsledku za rok 2021, ktorý bol kladný + 405,45,- €. Prítomní delegáti 

konferencie nemali žiadne otázky k správe o hospodárení TFZ v roku 2021. Následne dal 

predsedajúci konferencie hlasovať o schválení správy o hospodárení TFZ v roku 2021.  

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 9. 

Správu Revíznej komisie TFZ predložil jej predseda Pavol Fabian – je prílohou zápisu. RK 

TFZ prekontrolovala účtovné doklady za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. RK došla 

k záveru, že všetky doklady súhlasia s evidenciou v pokladničnej knihe. Dňa 01.03.2022 bola 

prekontrolovaná účtovná závierka a dňa 10.05.2022 prebehla kontrola účtovných dokladov za 

1. štvrťrok 2022. Tiež bola prevedená kontrola efektívnosti a adresnosti použitia finančných 

príspevkov TFZ. Revízna komisia konštatuje, že činnosť TFZ bola v súlade so Stanovami, 

právanými a ekonomickými normami. Taktiež RK konštatuje, že všetky body uznesenia 

z poslednej konferencie sa priebežne plnili. Konferencia zobrala správu Revíznej komisie na 

vedomie. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

 



K bodu 10. 

Návrh rozpočtu na rok 2022 bol zverejnený na webe TFZ. Návrh hovorí o predpokladaných 

príjmoch a výdavkoch na rok 2022. Tento návrh rozpočtu bol schválený VV TFZ v decembri 

2021. TFZ predpokladá vyrovnaný rozpočet. Zmena príjmov a výdavkov bude vykonaná 

podľa dotácii v roku 2022. Konferencia schválila návrh rozpočtu na rok 2022. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 11. 

Vyhodnotenia súťažného ročníka 2021/2022 v súťažiach dospelých a mládežníckych 

kategóriách boli zverejnené na webe TFZ. V krátkosti ich doplnil p. Mgr. Borcovan. V rámci 

tohto bodu boli odovzdané aj diplomy pre FK, ktoré sa umiestnili v súťažiach dospelých a 

mládeže na druhom a treťom mieste. Konferencia vyhodnotenie súťažného ročníka 2021/2022 

zobrala na vedomie. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 12. 

Nakoľko na volebnej konferencii nebol navrhnutý žiadny delegát a nebol zvolený člen 

Výkonného výboru TFZ – predseda Trénersko-metodickej komisie, doplňujúce voľby na túto 

funkciu sa museli uskutočniť na najbližšej konferencii. Predsedajúci konferencie p. Ing. Šmid 

odovzdal slovo predsedovi Volebnej komisie p. Ing. Milanovi Hanzelovi. Ten informoval, že 

Volebná komisia dňa 03.07.2022 v zložení : Ing. Milan Hanzel, Miroslav Bernát a Ján Šarlina 

zosumarizovala návrhy z jednotlivých futbalových klub a oddielov a Výkonného výboru TFZ 

do funkcií a orgánov TFZ a v súlade zo Stanovami Turčianskeho futbalového zväzu článok 

38, odsek 6 a volebného poriadku článok 2, odsek 8 zverejnila kandidátnu listinu na webe 

TFZ. Na volenú funkciu člena Výkonného výboru TFZ – predsedu trénersko-metodickej 

komisie bol navrhnutý jeden kandidát Pavol Šuhaj, ktorý bol aj od decembra 2021 poverený 

dočasným vedením trénersko-metodickej komisie a preto dal hlasovať o jeho zvolení. 

Kandidát bol jednomyseľne zvolení.  

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 13. 

Návrh rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2022/2023 bol zverejnený na webe TFZ. 

Predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan spoločne so sekretárom TFZ p. Žalmanovou v krátkosti 

vysvetlili niektoré doplnené ustanovenia. Informovali, že do rozpisu súťaží bola zapracovaná 

podmienka mládežníckeho družstva pre účastníka I. QUICK triedy, čo vyplynulo zo záverov 

konferencie, ktorá sa konala 09.07.2021. Taktiež bolo doplnené ustanovenie, že FK, ktorý má 

výnimku na hrací deň v sobotu a odohrá stretnutie s FK, ktorý má v súťaži TFZ prihlásené 

družstvo U19, tak bude hrať toto stretnutie v nedeľu. Boli doplnené výnimky striedavých 

štartov o čom informoval prezident TFZ aj vo svojom príhovore. Do RS TFZ boli doplnené 

povinne uvádzané osoby v zápisoch o stretnutí – tréner, VD, zdravotník a sankcia za ich 

neuvádzanie a tiež boli upravené ustanovenia v súťažiach U09, U11 a U13, kde je potrebné 

uzavrieť nominácie družstiev pred stretnutím a uzavretie zápisu do 1 hodiny po skončení 

stretnutia. Na základe podnetov klubov a stretnutia s FK zo dňa 06.06.2022 sa v súťaží U13 

upravil počet hráčov na 6+1 a platí v tejto súťaží pravidlo hráč mimo hry (ofsajd). K RS TFZ 

mali návrhy aj zástupcovia klubov:  

p. Štrbák (Lipovec) – navrhol zapracovať do RS ustanovenie zákazu vstupu divákov za 

lavičky náhradníkov (striedačky) a vo vzdialenosti 5 m po ich obidvoch stranách. Ako dôvod 

uviedol nemiestne poznámky, nadávky a vstupovanie na striedačky zo strany divákov. 

Predsedajúci konferencie dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: Za – 16, proti – 6, zdržal sa – 1. Návrh na doplnenie do RS bol schválený. 

p. Záborský (Dražkovce) – vyjadril názor, že nesúhlasí so striedavými štartami hráčov, ale 

akceptuje keď ostatné kluby s nimi súhlasia. Nesúhlasí však s tým, že hráčky môžu do 

kategórie U15 štartovať o dva roky staršie čo povoľuje Súťažný poriadok SFZ. Má za to, že 

dievčatá vo veku 11-13 rokov sú vyspelejšie ako chlapci v tomto veku a preto navrhol, aby 

aspoň v súťažiach U09 a U11 toto pravidlo, ktoré je v súťažnom poriadku bolo pre súťaže 



TFZ upravené a dovoľovalo hrať hráčkam len o rok staršie, to znamená že v súťaži U09 max. 

do vekovej úrovne U10 a v súťaži U11 max. do vekovej úrovne U12.  

Predsedajúci konferencie dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: Za – 17, proti – 4, zdržal sa – 2. Návrh na doplnenie do RS bol schválený. 

K RS TFZ 2022/2023 už nemal žiadny delegát konferencie iné pripomienky, preto dal 

predsedajúci konferencie hlasovať o uznesení, že Konferencia TFZ vzala na vedomie 

informácie k rozpisu futbalových súťaží riadených TFZ v súťažnom ročníku 2022/2023.  

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 14. 

Na základe programu konferencie otvoril predsedajúci konferencie Ing. Peter Šmid diskusiu, 

do ktorej sa prihlásili títo delegáti konferencie.  

p. Bulík (Sklené) – otvoril otázku týkajúcu sa čo v prípade, že poklesne v 2. triede počet 

družstiev ešte na nižší, ako sa prihlásilo do nového súťažného ročníka, resp. čo v prípade ak 

sa niekto odhlási v priebehu súťaže, a či nie je na mieste riešenie spojenia 1. a 2. triedy. Na 

príspevok reagoval p. Ing. Bágel – názor na spojenie súťaží sa zisťoval v júli minulého roka 

kde bolo len 7 členov (klubov) z 30 za spojenie a preto to neprešlo. Pripojil sa aj prezident 

TFZ p. Horák s myšlienkou, čo je akceptovateľný počet družstiev pre to, aby sa rozmýšľalo 

nad zmenami či prípadnými reorganizáciami. Podľa jeho názoru je počet 

družstiev hraničný, s nižším počtom družstiev je to už pre navrhnutý model 

neakceptovateľné. Preto sa bude rôznymi alternatívami Výkonný výbor zaoberať. Na túto 

diskusiu reagoval aj predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan, že jednou s možností je napríklad aj 

zníženie počtu účastníkov v I. triede na 12 účastníkov. A tiež ako jednu možnosť predstavil aj 

zástupca z Príboviec, a to spojenie II. triedy s dorastom, samozrejme za jasne stanovených 

pravidiel. Na čo reagoval p. Pyšný (Kláštor), že s tým nesúhlasí a nevie si predstaviť, že by 15 

ročný hráči mali štartovať proti 35-ročným.  

p. Pyšný (Kláštor) – navrhol, či by aj pri kategórii U15 nemohlo byť hokejové striedanie 

hráčov. Na návrh reagoval p. Ing. Burger, predseda OK TFZ, že týmto pravidlom by sa už 

menili pravidlá futbalu a už bez tak máme v súťažiach niekoľko výnimiek a netreba vytvárať 

ďalšie.  

Keďže už žiadny delegát konferencie nemal záujem vystúpiť v diskusii predsedajúci 

konferencie dal hlasovať o ukončení diskusie.  

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 15. 

Informáciu o prijatých uzneseniach predložil písomne člen návrhovej komisie p. Mgr. Daniel 

Borcovan – je prílohou zápisu.  
 
K bodu 16.  

Záver zasadnutia riadnej konferencie vykonal prezident TFZ Roman Horák a poďakoval 

prítomným za aktívnu účasť. Po skončení konferencie nasledoval aktív ŠTK, na ktorom bol 

prednesený ešte návrh na zmenu hracieho modelu staršej prípravky U11 na systém 

jednokolovo (D) + nadstavby rozdelené podľa umiestnenia. Za návrh hlasovali len účastníci 

súťaže U11 (19 účastníkov): Za – 5, proti – 5, zdržal sa – 9. Návrh neprešiel.  

 

 

Zapísala: Martina Žalmanová, v.r., sekretár TFZ   

 

Ing. Peter Šmid, v.r., predsedajúci konferencie     

 

Dalimír Tomčány, v.r., predseda mandátovej komisie  

 

Jaroslav Bulík, v.r., predseda návrhovej komisie   


