
T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
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Z Á P I S 

zo zasadnutia volebnej konferencie TFZ konanej dňa 20.10.2021 v obci Bystrička 

 

Prítomní: delegáti 21 riadnych členov TFZ s právom hlasovať 

Neprítomní: delegáti FO, FK: Ďanová, Háj, Horná Štubňa, Sklené, Slovenské Pravno, 

Turčianska Štiavnička, Turčianske Teplice, Valča 

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

Jaroslav Bágel, Mgr. Daniel Borcovan, Ing. Peter Šmid, Jozef Bučko, predseda DK TFZ Pavol 

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

Martina Žalmanová a hostia Ing. Ján Letko a JUDr. Lukáš Pitek 

     Ospravedlnení: Imrich Arvay, Ján Rusnák 

     

Program:      

   

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

2.     Schválenie programu volebnej konferencie TFZ, rozhodnutie o prípadných návrhoch na 

        zmenu resp. doplnenie programu volebnej konferencie TFZ  

3.     Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie 

4.     Schválenie pracovného predsedníctva konferencie  

5.     Vystúpenie prezidenta TFZ  

6.     Správa mandátovej komisie 

7.     Správa o činnosti TFZ 2017-2021  

8.     Potvrdenie zloženia volebnej komisie  

9.     Voľba prezidenta TFZ, predsedu revíznej komisie TFZ, predsedu odvolacej komisie  

        TFZ, predsedu disciplinárnej komisie TFZ 

10.   Voľba podpredsedu VV, členov VV TFZ a zároveň predsedov odborných komisií a  

        členov revíznej komisie TFZ 

11.   Prestávka  

12.   Voľby do orgánov SsFZ a voľba ekonóma TFZ  

13.   Správa volebnej komisie  

14.   Diskusia 

15.   Informácia o prijatých uzneseniach  

16.   Záver 

 

K bodu 1. 

Prezident TFZ p. Horák otvoril volebnú konferenciu TFZ krátkym príhovorom v ktorom 

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

prítomných delegátov FK, členov VV TFZ a predsedov odborných komisií a prítomných hostí 

za SFZ p. Ing. Jána Letka a JUDr. Lukáša Piteka a zároveň ospravedlnil neúčasť prezidenta 

SFZ p. Jána Kováčika, ktorý sa nemohol konferencie zúčastniť z dôvodu pracovných 

povinností. Po privítaní vyzval všetkých prítomných na uctenie si pamiatky minútou ticha 

tých, ktorí nás za posledné 4 roky opustili z radov funkcionárov TFZ a futbalových klubov. 

Po minúte ticha odovzdal slovo predsedajúcemu riadnej Konferencie Ing. Petrovi Šmidovi. 

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

Hlasovanie:  Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0  

                  

K bodu 2.  

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

doplnenie programu Konferencie, ktorý bol zverejnený na webovom sídle TFZ a bol 

k dispozícii pri prezentácii pre tých, kto mal záujem.. Nikto z delegátov konferencie nepodal 



návrh na doplnenie programu. Zároveň predsedajúci konferencie p. Šmid upozornil 

prítomných delegátov, že konferencia nemôže rokovať o bode, ktorý výslovne nie je uvedený 

v programe konferencie schválenom prítomnými delegátmi. Konferencia schválila program 

konferencie TFZ. Hlasovanie: Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0 

Predsedajúci v tomto bode poučil prítomných delegátov k hlasovaniu. Navrhol, aby 

hlasovanie o jednotlivých bodoch a pri voľbách prebehlo verejne. Nikto z prítomných 

delegátov nemal iný návrh a preto dal hlasovať, kto je za to, aby hlasovanie na konferencii 

bolo verejné. Hlasovanie: Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0. Po hlasovaní uviedol, že 

hlasovanie na konferencii bude verejné. A zároveň informoval, že rokovanie konferencie sa 

bude riadiť v zmysle Rokovacieho poriadku TFZ a Volebného poriadku TFZ, ktoré sú 

prístupné na webovom sídle TFZ.  

 

K bodu 3.  

Ďalej pokračoval v programe, schválením mandátovej a návrhovej komisie.  

Mandátová v zložení: Peter Jesenský – predseda, Elena Štanclová a Martina Žalmanová – 

členovia. 

Návrhová v zložení: Igor Keller – predseda, Viliam Lučanský a Mgr. Daniel Borcovan – 

členovia.  

Hlasovanie: Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 4.  

Konferencia schválila pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: Roman Horák, Ing. 

Peter Šmid, Ing. Jaroslav Bágel, Pavol Fabian, Ing. Boris Burger, Martina Žalmanová, za SFZ 

– Ing. Ján Letko, JUDr. Lukáš Pitek,  

Hlasovanie: Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 5.  

Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s príhovorom v ktorom v krátkosti spomenul aktivity, 

ktorými sa TFZ v poslednej dobe zaoberal. Príhovor začal s konštatovaním, že je rád, že sa 

podarí konečne odohrať celú jesennú časť bez prerušení ako tomu bolo v minulom roku, a tiež 

verí, že jarnú časť odohráme kompletnú a konečne po dvoch sezónach budeme mať odohraný 

celý súťažný ročník, bez toho aby sme si lámali hlavu ako vyhodnotiť víťaza, postupujúcich 

a zostupujúcich jednotlivých súťaží ako tomu bolo minulú sezónu. Na poslednej riadnej 

konferencii, ktorá sa uskutočnila 09.07.2021, konferencia odporučila Výkonnému výboru 3 

body. Pripraviť podklady k rokovaniu vo veci možnej reorganizácie súťaží TFZ dospelých, 

zapracovať od súťažného ročníka 2022/2023 povinnosť účastníka I. triedy mať minimálne 

jedno mládežnícke družstvo a zvolať účastníkov mládežníckych družstiev k problematike 

dorastu dňa 16.07.2021. Ku všetkým trom bodom sa vo svojom príhovore prezident TFZ 

vyjadril. Zo stretnutia mládežníckych družstiev k problematike dorastu, ktoré sa konalo dňa 

16.07.2021 nakoniec vzišlo, že v súťaži dorastu U19 začalo jesennú časť 5 družstiev. 

Posledné 6 družstvo, družstvo ŠK Dynamo Diviaky, bolo zaradené dodatočne na základe 

súhlasu všetkých účastníkov súťaže. Momentálne teda platí, že v súťaží dorastu je 6 družstiev. 

Pre porovnanie uviedol, že viac družstiev v oblastnej súťaží dorastu má len ObFZ Žilina, 

Dolný Kubín a Liptovský futbalový zväz, ale to sa bavíme o najväčších zväzoch 

v stredoslovenskom regióne. Porovnateľne ako TFZ, teda 6 družstiev má ObFZ Kysúc 

a Zvolen. Menej ako 6 družstiev má Banská Bystrica, Lučenec a Veľký Krtíš. ObFZ Žiar nad 

Hronom neorganizuje žiadnu dorasteneckú súťaž. Problémy v kategórii dorastu sú žiaľ všade 

a nie len v Turci.  Ďalším bodom, ktoré odporučila konferencia je zapracovať od súťažného 

ročníka 2022/2023 povinnosť účastníka I. triedy mať minimálne jedno mládežnícke družstvo. 

Touto podmienkou sa bude novozvolený Výkonný výbor zaoberať počas jarnej časti ročníka 

pri spracovávaní rozpisu súťaží na nasledujúci súťažný ročník 2022/23. Posledným bodom, 

ktorý konferencia odporučila a Výkonný výbor sa ním zaoberal, je návrh možnej 

reorganizácie súťaží dospelých v TFZ. Nakoľko reorganizácia súťaže sa v zmysle Súťažného 

poriadku SFZ schvaľuje do začiatku súťažného ročníka, ktorý predchádza súťažnému ročníku, 

v ktorom má reorganizácia súťaží nadobudnúť účinnosť, žiadali sme kluby, aby svoje záväzné 



stanoviská zaslali najneskôr do 31.07.2021. V lehote svoje stanovisko zaslalo 23 klubov 

z oprávnených členov TFZ, ktorých je 30. Z 30 členov má 28 klubov aj družstvo dospelých 

zaradené v niektorej súťaží TFZ alebo SsFZ. Z 23 klubov, ktoré v lehote zaslali stanovisko 

bolo len 7 klubov hlasujúcich za reorganizáciu, ktorej návrh bol vytvoriť jednu súťaž 

rozdelenú na sever a juh. 16 klubov bolo za zachovanie rozdelenia súťaží tak, ako je tomu 

doteraz. Pre zaujímavosť prezident TFZ tiež spomenul, že v momentálnom rozdelení súťaží 

dospelých, teda I. a II. trieda, jeden klub v I. triede precestuje v priemere 40 km  na kolo 

a v II. triede 42 km. V prípade rozdelenia na sever-juh, rovnomerne na 11 futbalových klubov 

a pri prepočte na 13 kôl, aby to bolo porovnateľné s teraz platným rozdelením, by to bolo 

priemerne pre jeden klub na jedno kolo 36 km pre juh a 39 km pre sever. Ďalej vo svojom 

príhovore pokračoval finančnými príspevkami a dotáciami. Informoval, že na stretnutí 

s prezidentom SFZ p. Kováčikom, ktoré sa uskutočnilo 29. septembra 2021 boli predsedovia 

zväzov informovaní, že by mala v blízkej dobe prebiehať ďalšia, v poradí už štvrtá etapa 

projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Na spomínanom 

stretnutí prezident SFZ tiež informoval, že od ďalšej sezóny 2022/2023 by SFZ mal hradiť 

100% z odmien delegovaných osôb (rozhodcov). Momentálne ale taktiež kluby, v súťažiach 

dorastu a žiakov, ktoré sú riadené TFZ, nehradia žiadne odmeny. 50 % odmien je hradených 

zo SFZ a zvyšných 50 %  je hradených TFZ rozhodnutím Výkonného výboru. Konferencia 

zobrala vystúpenie prezidenta TFZ na vedomie. 

Hlasovanie: Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 6.  

Správu mandátovej komisie predložil písomne jej predseda p. Peter Jesenský – je prílohou 

zápisu. Správa konštatovala, že z 30 riadnych členov TFZ je prítomných 21 čo predstavuje 70 

% delegátov. Ďalej sa na rokovaní Konferencie TFZ bez práva hlasovať zúčastnilo 8 členov 

VV TFZ a predsedov odborných komisií. Ďalej boli prítomní sekretár TFZ, páni Ing. Milan 

Hanzel, Miroslav Bernát a Ján Šarlina za volebnú komisiu TFZ, a hostia p. Ing. Ján Letko 

a JUDr. Lukáš Pitek. Mandátová komisia týmto vyhlásila, že Konferencia je uznášania 

schopná. Konferencia správu Mandátovej komisie zobrala na vedomie. 

Hlasovanie: Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 7. 

Správu o činnosti TFZ vo funkčnom volebnom období 2017 – 2021 predniesol prezident TFZ 

p. Horák. Správu o činnosti obdržali delegáti konferencie písomne spolu s pozvánkou na 

konferenciu. Správa nadväzuje v niektorých bodoch na vystúpenie prezidenta TFZ. Ďalej 

správa, ktorá je spracovaná v 10 kapitolách, hovorí o ekonomike TFZ za toto funkčné 

obdobie, o rôznych dotáciách, ktoré TFZ získal, o členských príspevkoch SFZ a rozdelení 

finančných prostriedkov pre FK z príspevku uznanému športu v zmysle Zákona o športe, 

o príspevkoch na futbalovú infraštruktúru, o organizovaných kurzoch prvej pomoci 

v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a tiež o školení trénerov, ktoré sa bude 

organizovať, o zasadnutiach VV TFZ a riadnych konferenciách TFZ a tiež o zložení orgánov 

TFZ za celé funkčné obdobie. Konferencia zobrala správu o činnosti TFZ na vedomie. 

Hlasovanie: Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 8. 

Nakoľko zvolená predsedníčka volebnej komisie p. Vaváková, ktorá bola zvolená na 

predchádzajúcej konferencii sa nemohla zúčastniť volebnej konferencie, Výkonný výbor TFZ 

preto navrhol doplnenie člena volebnej komisie o  Jána Šarlinu a pôvodného člena volebnej 

komisie p. Milana Hanzela na predsedu. Konferencia potvrdila zloženie volebnej komisie 

v zložení Ing. Milan Hanzel – predseda, Miroslav Bernát a Ján Šarlina – členovia.    

Hlasovanie: Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 9.  

Predsedajúci konferencie odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie p. Hanzelovi 

a pristúpilo sa k aktu volieb. Na každú volenú funkciu bol navrhnutý jeden kandidát. V tomto 



bode programu sa volil prezident TFZ – kandidát Roman Horák, predseda revíznej komisie 

TFZ – kandidát Pavol Fabian, predseda odvolacej komisie TFZ – kandidát Ing. Boris Burger  

a predseda disciplinárnej komisie – kandidát Pavol Baják. Hlasovanie je zaznamenané 

v protokole z hlasovania na volebnej konferencii, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.  

Na základe výsledkov hlasovania predseda volebnej komisie konštatoval, že v 1. kole boli 

zvolení:   

- za prezidenta TFZ Roman Horák 

- predsedu revíznej komisie TFZ Pavol Fabian 

- predsedu odvolacej komisie TFZ Mgr. Igor Hus 

- predsedu disciplinárnej komisie TFZ Pavol Baják 

 

K bodu 10. 

V tomto bode programu sa volil podpredseda VV TFZ, členovia VV TFZ a zároveň 

predsedovia odborných komisií a členovia revíznej komisie TFZ. Podpredseda VV TFZ – 

kandidát Ing. Jaroslav Bágel, člen VV TFZ a zároveň predseda ŠTK TFZ – kandidát Mgr. 

Daniel Borcovan, člen VV TFZ a podpredseda ŠTK TFZ pre operatívnu činnosť TFZ – 

kandidát Ján Rusnák, člen VV TFZ a zároveň predseda KR TFZ – kandidát Ing. Peter Šmid, 

člen VV TFZ a zároveň predseda EK TFZ – kandidát Jozef Bučko, členovia RK TFZ – 

kandidáti Ivan Tilesch a Ján Štrbák. Na funkciu člena VV TFZ a zároveň predsedu TMK TFZ 

nebol navrhnutý žiadny kandidát. Hlasovanie je zaznamenané v protokole z hlasovania na 

volebnej konferencii, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

Na základe výsledkov hlasovania predseda volebnej komisie konštatoval, že v 1. kole boli 

zvolení:   

- za podpredsedu VV TFZ: Ing. Jaroslav Bágel  

- za predsedu športovo-technickej komisie: Mgr. Daniel Borcovan  

- za podpredsedu ŠTK TFZ pre operatívnu činnosť TFZ: Ján Rusnák  

- za predsedu komisie rozhodcov: Ing. Peter Šmid  

- za predsedu ekonomickej komisie: Jozef Bučko 

- do funkcie člena revíznej komisie TFZ: Ivan Tilesch a Ján Štrbák 

Nakoľko na funkciu predsedu trénersko-metodickej komisie nebol podaný žiadny návrh, 

predseda trénersko-metodickej komisie na tejto volebnej konferencii sa nevolil. Keďže nebol 

zvolený člen výkonného výboru, volebná komisia môže v zmysle Stanov TFZ vyhlásiť do 48 

hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoviť ich termín, ak konferencia nerozhodne o 

uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej konferencii.  

Po odovzdaní slova od predsedu volebnej komisie predsedajúcemu konferencie p. Ing. Petrovi 

Šmidovi dal predsedajúci hlasovať, že člen výkonného výboru, predseda trénersko-metodickej 

komisie TFZ, bude volený na doplňujúcich voľbách na najbližšej konferencii. Zároveň 

konferencia odporučila futbalovému hnutiu a VV TFZ zaoberať sa vhodným kandidátom na 

uvedenú funkciu.   

Hlasovanie: Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 11. 

Nasledovala 15 minútová prestávka. 

 

K bodu 12. 

Po prestávke sa pokračovalo vo voľbách ďalej. Jediným kandidátom na ekonóma TFZ bol p. 

Imrich Arvay. Kandidátmi do funkcie delegátov konferencie SsFZ za FK boli navrhnutí Ing. 

Boris Burger – MŠK Fomat Martin, Peter Jesenský – FK Slovan Žabokreky, Viliam Lučanský 

– TJ Slovan Bystrička a za TFZ Roman Horák, Ing. Jaroslav Bágel, Ing. Peter Šmid. 

Vzhľadom na výkon funkcie Romana Horak, prezidenta TFZ, v orgáne SsFZ a to vo funkcii 

predsedu odvolacej komisie stredoslovenského futbalového zväzu, a z dôvodu neuplatňovania 

mandátu počas výkonu tejto funkcie, tzv. nezlučiteľnosť funkcii, bol navrhnutý náhradník za 

delegáta na konferenciu SsFZ za TFZ konanú v decembri 2021 p. Mgr. Daniel Borcovan. 

Preto dal predseda volebnej komisie hlasovať o náhradníkovi za delegáta na konferenciu 

SsFZ za TFZ konanú v decembri 2021. Kandidáti do orgánov SsFZ boli navrhnutí, do VV 



SsFZ – Roman Horák, na predsedu RK SsFZ – Ing. Jaroslav Bágel a ako kandidát na 

konferencie SFZ za stredoslovenský región – Ing. Boris Burger. Hlasovanie je zaznamenané 

v protokole z hlasovania na volebnej konferencii, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

K bodu 13. 

Po ukončení volieb predniesla tajomníčka volebnej komisie p. Žalmanová správu volebnej 

komisie. Volebná komisia v správe konštatuje, že voľby do jednotlivých funkcií a orgánov 

TFZ a SsFZ boli vykonané v zmysle Stanov TFZ a volebného poriadku schváleného 

konferenciou TFZ. Konferencia správu Volebnej komisie zobrala na vedomie. 

Hlasovanie: Za – 21, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 14. 

Na základe programu Konferencie otvoril predsedajúci Konferencie Ing. Peter Šmid 

DISKUSIU, v ktorej odovzdal slovo aj hosťom konferencie p. Ing. Jánovi Letkovi a JUDr. 

Lukášovi Pitekovi. 

JUDr. Lukáš Pitek (SFZ) odovzdal pozdrav od prezidenta SFZ a zároveň ho aj ospravedlnil 

za neúčasť na tejto konferencii, ktorej sa nemohol zúčastniť pretože v čase konania volebnej 

konferencie bol na pracovnom stretnutí v Prahe. Zagratuloval znovuzvolenému prezidentovi 

TFZ p. Horákovi, poukázal na dobrú spoluprácu s prezidentom TFZ, ktorého považuje za 

odborníka. V krátkosti informoval o novelizácii noriem, ktoré je možné pripomienkovať 

a informácie o možnosti pripomienkovania bývajú zverejnené na webovom sídle SFZ. 

Ing. Ján Letko (SFZ) poďakoval za pozvanie na konferenciu, tiež zagratuloval 

znovuzvolenému prezidentovi TFZ p. Horákovi a ostatným členom VV TFZ. V krátkosti 

informoval o zvýšení dotácii na činnosti oblastných a regionálnych zväzov. Informoval 

o možnostiach využívania pridelených kreditov (príspevkov uznanému športu) a spomenul, že 

v budúcnosti bude pravdepodobne možné využiť tieto kredity napríklad aj na preplácanie 

odmien trénerov. Taktiež informoval o projekte Dajme spolu gól, do ktorého sa mohli 

prihlásiť materské a základné školy. Vyjadril tiež spokojnosť, že napriek nepriaznivej situácii 

ohľadom pandémie COVID19 nenastal rapídny úbytok družstiev ako sa predpokladalo.  Na 

záver svojho vystúpenia požiadal kluby, aby si aktualizovali údaje v ISSF.  

Keďže už žiadny delegát konferencie nemal záujem vystúpiť v diskusii predsedajúci 

konferencie dal hlasovať o ukončení diskusie.  

Hlasovanie: Za – 21, 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 volebnej konferencie vykonal prezident TFZ Roman Horák a poďakoval 

prítomným za aktívnu účasť a bezproblémový priebeh konferencie.  

 

 

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

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

Peter Jesenský, v.r., predseda mandátovej komisie   

Igor Keller, v.r., predseda návrhovej komisie    

 


