
 

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. 11/2017  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 09. 11. 2017 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

    Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r am: 

                        

1. Otvorenie                                       Z: Horák 

2. Kontrola uznesení                         Z: Tileschová 

3. Vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu 

za jesennú časť ročníka 2017/2018    Z: Ing. Šmid 

4. Vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2017/2018 

(písomne) – súťaže dospelých    Z: Mgr. Borcovan 

5. Zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie 

za jesennú časť ročníka 2017/2018,  

anketa 11-ka roka     Z: Petrík 

6. Informácie o činnosti RK, OK   Z: Fabian. Hus 

7. Návrh rozpočtu na rok 2018 (písomne)  Z: Arvay 

8. Vyhodnotenie volebnej konferencie TFZ  Z: Horák, Tileschová 

9. Informácie o zabezpečení plesu   Z: organizačný výbor 

10. Rôzne 

11. 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 sl. Tileschová. 

Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené.  

 

K bodu 3.  K tomuto bodu sa vyjadril predseda KR p. Ing. Šmid, ktorý pred začiatkom 

zasadnutia VV TFZ všetkým prítomným odovzdal správu s vyhodnotením 

rozhodcov a delegátov zväzu za jesennú časť ročníka 2017/2018. Komisia 

rozhodcov v jesennej časti ročníka 2017/2018 zasadala spravidla každý utorok. Na 

týchto zasadnutiach komisia riešila prípravu letného seminára R a DZ, ktorý sa 

uskutočnil 28.07.2017 v priestoroch zasadačky TFZ, prípravu delegačných listov, 

zmeny v obsadení R a DZ. Zaoberala sa vyhodnotením zápisov zo stretnutí, 

vykonala pohovor s novými záujemcami o rozhodovanie – Černák, Kuniak, 

Kraľovanský, Šperka, Taraba. Pripravila a vykonala skúšky pre nových R – 

Raček, Štancel, Krkoška, Kepeš, Šperka. Ďalej sa tiež zaoberala námietkami resp. 

podaniami na komisiu od futbalových klubov z Príboviec, Krpelian, Valče 

a Hornej Štubne. Počas jesennej časti predvolala a riešila R – Bodoň, Wehle, 

Maretta, Dubovec, Parenička a DZ – Tomčány. Niektorých R postúpila komisia aj 

na disciplinárne riešenie. Za toto obdobie uložila rozhodcom uhradiť poplatok za 

oneskorené ospravedlnenie v celkovej sume 185 € a za oneskorené uzavretie 

zápisu o stretnutí v celkovej sume 9 €. V priebehu jesennej časti sa 

neospravedlnená absencia R na zápasoch vyskytla celkom 4x (T. Škvarek, 

Maretta, Skvašík, Čavolský). Ďalej sa v správe uvádzajú neobsadené zápasy 

delegovanými osobami (celkom 22 stretnutí), chyby rozhodcov v zápisoch zo 

stretnutí, hodnotenie rozhodcov, oddielová príslušnosť rozhodcov, obsadenie 

rozhodcov I. triedy a II. triedy, zápasy v ktorých rozhodovali R z vyšších súťaži 

(celkom 99-krát, ktorí sa zúčastnili na 64 MFS) a nakoniec obsadzovanie DZ na 



zápasy. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. 

V tomto bode pripomenul prezident TFZ p. Horák aj konanie seminára R a DZ 

pred jarnou časťou ročníka a uložil predsedovi KR predložiť všetky potrebné 

informácie o mieste, termíne a čase konania tohto seminára na zasadnutie VV 

TFZ, ktoré sa bude konať vo februári 2018. 

 

Uzn.č.80/2017 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za  

jesennú časť ročníka 2017/2018. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

Uzn.č.81/2017 VV TFZ ukladá predsedovi KR TFZ predložiť na zasadnutie VV TFZ vo  

 februári 2018 informácie o mieste, termíne a čase konania seminára R a DZ. 

        Z: Ing. Šmid  

        T: február 2018 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 4. Po predsedovi KR dostal slovo predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan, ktorý vyhodnotil 

jesennú časť ročníka 2017/2018 v súťažiach I. a II. triedy. Začiatok súťažného 

ročníka bol poznačený zavedením povinnosti vyhotovovať videozáznamy z MFS 

a povinnosti zaevidovať v systéme ISSF športových odborníkov (HU, vedúci 

družstva, zdravotník, hlásateľ, videotechnik). V jesennej časti bolo v I. QUICK 

triede rozlosovaných 91 MFS a v riadnom hracom čase skončilo 89 stretnutí. 

Stretnutie 9. kola Kláštor – Príbovce a stretnutie 12. kola T. Teplice – Kláštor sa 

skončili predčasne z dôvodu poklesu hráčov Kláštora pod 7. Obidve uvedené 

stretnutia ŠTK kontumovala a ponechala v platnosti výsledky dosiahnuté na HP. 

Pre nespôsobilé HP sa v náhradných termínoch po skončení jesennej časti 

odohrali stretnutia Dražkovce – Vrútky a Dubové – Kláštor. Na povinnosť 

vyhotovovania videozáznamov boli kluby upozorňované v ÚS. Po odohratí 

úvodných stretnutí si ŠTK žiadala od všetkých klubov záznamy zo stretnutí. 

Potom prostredníctvom ÚS informovali o vyhodnotení kvality záznamov a práci 

videotechnikov a tiež navrhli opatrenia na zvýšenie úrovne videozáznamov. V II. 

QUICK triede bolo rozlosovaných 55 MFS. V riadnom hracom čase skončilo 53 

stretnutí. Stretnutie 8. kola Košťany – Krpeľany bolo predčasne ukončené pre 

pokles hráčov hostí pod 7 a v stretnutí 11. kola Turany – Krpeľany hlavný 

rozhodca ukončil predčasne MFS v 78. minúte pre nespôsobilú HP. Prvé stretnutie 

ŠTK kontumovala a ponechala v platnosti výsledok dosiahnutý na HP, pri druhom 

stretnutí ŠTK využila ustanovenie SP čl. 70 bod 4 a schválila končený stav 

dosiahnutý pri ukončení stretnutia. Počas jesennej časti ročníka 2017/2018 riešila 

ŠTK aj ISSF podanie od FK Krpeľany k MFS T. Štiavnička „B“ – Krpeľany. 

Šetrením a kontrolou predloženého videozáznamu zistila ŠTK pochybenie 

rozhodcovskej trojice a zistila tiež, že v stretnutí hrali za T. Štiavničku „B“ len 

hráči uvedení v zápise o stretnutí, no ich zaradenie na súpiske nebolo vedúcim 

družstva ani R upravené tak, ako nastupovali na stretnutie. Prítomní obdržali 

materiál s vyhodnotením, v ktorom je uvedená priebežná tabuľka s umiestnením 

družstiev, MFS ktorým ŠTK schválila zmenu termínu konania zápasu, počet 

divákov na MFS, najviac strelených gólov, počet PK, atď. Správa je súčasťou 

tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. K vyhodnoteniu 

mládežníckych stretnutí v jesennej časti ročníka 2017/2018 sa vyjadril predseda 

KM p. Moric len v krátkosti. Nakoľko v čase konania zasadnutia VV TFZ neboli 

odohrané všetky dohrávky v mládežníckych kategóriách. Správu s vyhodnotením 

mládežníckych kategórií predloží na najbližšom zasadnutí VV TFZ. 

 

Uzn.č.82/2017 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2017/2018  

  v súťažiach dospelých. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 5. Prácu TMK za jesennú časť ročníka 2017/2018 zhodnotil predseda TMK p. 

Petrík. Komisia nezasadala pravidelne. O všetkých potrebných oznámeniach 



komisia informovala prostredníctvom Úradných správ, v ktorej napríklad 

zisťovala predbežný záujem o školenie trénerov, ktoré by sa konalo v Martine. Na 

základe predbežne prejaveného záujmu, TMK TFZ v spolupráci so sekretárom 

TFZ dohodla podmienky konania semináru s TMK SsFZ, ktorý sa nakoniec bude 

konať v mesiacoch január a február 2018 v zasadačke TFZ. V čase konania tohto 

VV TFZ bolo doručených 14 záväzných prihlášok. Záujemcovia môžu stále 

doručiť prihlášku do 31.12.2017. Informoval o návrhu trénerov do ankety 

najlepších trénerov SsFZ, ktoré zašle na SsFZ. S návrhom VV TFZ súhlasil.  

Ďalej TMK pripravila materiál k ankete Najlepší futbalista roka 2017, Najlepší 

dorastenec za rok 2017, Najlepší žiak za rok 2017 a v spolupráci s KR TFZ 

pripravila materiál aj k ankete Píšťalka roka 2017. Prvé kolo ankety už bolo 

zaslané na FK. V rámci tohto bodu sa vyjadril aj ku stretnutiu účastníkov U11. Po 

krátkej diskusii, prišli členovia VV k záveru, že najlepšie bude prostredníctvom 

ÚS TFZ zverejniť zámer uskutočnenia tohto stretnutia, aby mali zainteresovaný 

funkcionári v kluboch čas si prejsť vo svojich výboroch túto problematiku a aby 

na stretnutie prišli s konkrétnymi návrhmi. Stretnutie sa uskutoční v mesiaci 

február 2018. 

 

Uzn.č.83/2017 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce TMK za jesennú časť ročníka  

 2017/2018. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 6. Predseda Revíznej komisie (RK TFZ) p. Fabian informoval, že počas posledného 

zasadnutia RK prekontrolovali všetky účtovné doklady kde neboli zistené žiadne 

nedostatky. Predseda Odvolacej komisie (OK TFZ) p. Mgr. Hus sa ospravedlnil 

za neúčasť na tomto zasadnutí. Avšak prezident TFZ p. Horák informoval, že OK 

TFZ v jesennej časti ročníka 2017/2018 nezasadala, nakoľko nebolo podané 

žiadne odvolanie voči rozhodnutiam odborných komisií.  

 

Uzn.č.84/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o činnosti Revíznej a Odvolacej komisie 

TFZ.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 7. Ekonóm TFZ prednesie návrh rozpočtu v písomnej podobe na najbližšom 

zasadnutí VV TFZ a to z dôvodu zmien, ktoré je potrebné do návrhu rozpočtu na 

rok 2018 zapracovať.  

 

Uzn.č.85/2017 VV TFZ ukladá ekonómovi TFZ pripraviť návrh rozpočtu na najbližšie 

zasadnutie VV TFZ.  

         Z: p. Arvay 

         T: 27.11.2017 

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

    

K bodu 8. K tomuto bodu sa vyjadril v krátkosti prezident TFZ. Vyjadril spokojnosť 

s hladkým priebehom volieb ako aj celej konferencie. Futbalové kluby využili 

príležitosť, že sa konferencie zúčastnil aj pán Čurný zo SFZ, ktorý odpovedal na 

všetky otázky od delegátov konferencie, ktoré sa dotýkali napr. členských 

poplatkov SFZ, registračného a prestupového poriadku, infraštruktúry a pod. 

Predsedajúci konferencie p. Šmid tiež vyjadril spokojnosť z priebehom 

konferencie. Z pohľadu predsedajúceho nezaznamenal nedostatky a registroval 

kladné ohlasy nad kvalitou zabezpečenia a priebehu konferencie od zúčastnených 

delegátov. O výsledkoch volieb sekretariát TFZ informoval SsFZ aj SFZ 

 

Uzn.č.86/2017 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie volebnej konferencie TFZ. 

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 9.  23. ročník reprezentačného plesu TFZ sa uskutoční 26. januára 2018 (piatok) so 

začiatkom o 19.00 hod. v priestoroch spoločenskej sály penziónu Čierna pani 



v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2017 ako najlepší 

rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2017 

v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2017 ako aj Trénerská 

osobnosť Turca. O hudobnú produkciu sa postará DJ Andress – Andrej Rosoň. 

Občerstvenie bude potrebné dohodnúť s prevádzkarmi penziónu začiatkom 

januára 2018. Ďalej si prítomní prešli zoznam úloh, ktoré je potrebné zabezpečiť.  

 

Uzn.č.87/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení 23. ročníka 

reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 26.01.2018 v spoločenskej 

sále penziónu Čierna pani v Martine.  

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 10. Rôzne: 

p. Horák – informoval o nových skutočnostiach vo veci výstavby ihriska 

s umelou trávou a súvisiacou infraštruktúrou, na ktoré bolo vládou Slovenskej 

republiky schválený finančný príspevok v hodnote 500 000 €.  

- pripomenul ekonómovi TFZ pripraviť účtovné doklady na vyúčtovanie dotácie 

na činnosť, ktoré TFZ obdržal od SsFZ. Vyúčtovanie je potrebné predložiť SsFZ 

do 15.01.2018. 

- informoval o e-maily, ktorý bol doručený na TFZ od mesta Martin vo veci 

podávania návrhov na udelenie verejných uznaní fyzickým alebo právnickým 

osobám, ktoré pôsobia na území mesta. Udeľujú sa štyri typy ocenení: športovej 

roka, športový kolektív roka, športový talent roka a čestné uznanie za celoživotný 

prínos pre šport. Návrhy je potrebné zaslať do 31.12.2017. Prítomní podali 

niekoľko návrhov a o konečných návrhoch rozhodnú na ďalšom zasadnutí VV.  

- informoval o odpredaji budovy v ktorej sídli TFZ. Vlastníkom budovy je SFZ 

a vzhľadom na každoročnú stratu, ktorú vykazuje budova a nevyhnutnej 

rekonštrukcii uvažuje SFZ o odpredaji s prísľubom pomoci dohľadania vhodných 

náhradných priestorov.  

 

K bodu 11.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ                                           


