
 

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. 06/2017  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 22. 06. 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 za jarnú  

     časť ročníka 2016/2017 (písomne)   Z: Ing. Šmid 

4. Vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník  

     2016/2017 (písomne)     Z: Baják 

5. Vyhodnotenie ročníka 2016/2017 (písomne) Z: Mgr. Borcovan, Moric 

6. Príprava a zabezpečenie konferencie TFZ Z: Horák, Tileschová, Arvay 

7. Informácia o činnosti RK, OK   Z: Fabian, Mgr. Hus  

8. Predloženie a schválenie rozpisu futbalových 

    súťaží TFZ      Z: Mgr. Borcovan, Tileschová 

9. Rôzne 

10. 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. Uznesenie č. 35/2017 bolo splnené 

zverejnením predbežného programu konferencie TFZ na webovom sídle TFZ dňa 

01.07.2017 a priestory na konanie Konferencie sú zabezpečené.  

 

K bodu 3.  K tomuto bodu sa vyjadril predseda KR TFZ p. Ing. Šmid. Všetci prítomní obdržali 

písomný materiál s vyhodnotením rozhodcov a delegátov TFZ za jarnú časť súťažného 

ročníka 2016/2017. V správe sa spomína činnosť KR, ktorá zasadala pravidelne každý 

utorok, absencie R na zápasoch (8 neospravedlnených absencií v priebehu jarnej časti), 

chyby R v zápisoch o stretnutí, hodnotenie rozhodcov za jarnú časť, oddielová 

príslušnosť, zoznam stretnutí na ktoré neboli delegovaní R a AR (celkom 13 stretnutí – 6x 

žiaci, 2x dorast, 3x II. trieda, 2x I. trieda). V zmysle RS TFZ čl. X. bod 5 predpísaný 

počet aktívnych R v jarnej časti nesplnili tieto kluby :  

- IV. liga – T. Štiavnička,  

- V. liga – Blatnica,  

- I. trieda – Lipovec, Príbovce, Ďanová, Trebostovo 

- II. trieda – Slov. Pravno, Belá – Dulice „B“ 

V zmysle RS TFZ čl. X. bod 5 uhradia poplatok za chýbajúcich R vo výške 70,- € - 

Lipovec, Ďanová, Slov. Pravno, Belá – Dulice „B“, 140,- €- Príbovce, Trebostovo. 

 Kluby, ktoré majú nad stanovený počet R dostanú 70,- € - Sklabiňa, Košťany, Háj. Správu 

s vyhodnotením R a DZ za jarnú časť ročník 2016/2017 obdržali všetci prítomní a je 

k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. Predseda KR TFZ pripomenul vrátenie 17 € 

rozhodcom Čordáš, Maretta, Šťasek, čo sa rovná príspevku R pre aktívnych rozhodcov, 

ktorí sa zúčastnili seminára, z poplatku, ktorý uhradili na školenie v Gaderi, pretože sú 

stále aktívnymi rozhodcami. Taktiež informoval o zámere vytvoriť jednu nominačnú 

listinu rozhodcov (nie I. trieda, II. trieda), pretože aj tak pri zmenách v DL musela KR 

použiť rozhodcov II. triedy v prvej a podobne. V nadväznosti na spomínané zmeny v DL, 



predseda KR TFZ informoval o návrhu na zmenu systému obsadzovania R, kde by 

obsadenie na najbližšie stretnutia boli zverejnené štvrtok, resp. v piatok do 12.00 hod. 

v týždni pred stanoveným hracím kolom. Dôvodom zámeru pre túto zmenu je hlavne 

veľký počet ospravedlnení zo strany R a z toho vyplývajúce zmeny v DL. Návrh predseda 

KR bude súčasťou nového Rozpisu súťaží pre ročník 2017/2018.   

 

Uzn.č.39/2017 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú časť 

ročníka 2016/2017. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 4. Predseda DK TFZ p. Baják sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Bod bude 

prerokovaný na ďalšom zasadnutí VV TFZ. 

 

K bodu 5.  Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan. Prítomným bol 

predložený materiál s vyhodnotením I. a II. QUICK triedy. Materiály obsahujú konečné 

tabuľky, stretnutia ktoré boli kontumované, schválené zmeny hracích dní a časov MFS, 

informácie o počte divákov, o najväčšom počte gólov, počte PK a pod. Materiál je 

uložený na sekretariáte TFZ a bude zaslaný všetkým delegátom Konferencie TFZ spolu 

s pozvánkou a programom. K vyhodnoteniu ročníka 2016/2017 sa vyjadril aj predseda 

KM p. Moric. Predniesol správu, ktorá obsahuje vyhodnotenie každej súťaže mládeže – 

dorast, žiaci, prípravka a tiež pilotného ročníka súťaže mladších žiakov. Pri každej 

kategórií je spomenutý počet MFS, počet divákov, počet strelených gólov, najlepší strelci, 

počet udelených kariet, kontumácie, konečná tabuľka. Materiál je uložený na sekretariáte 

TFZ a bude zaslaný všetkým delegátom Konferencie TFZ spolu s pozvánkou a 

programom. Pri vyhodnocovaní súťaží prezident TFZ informoval o stanoviskách TJ 

Družstevník Dražkovce (ako víťaz I. QUICK triedy) a TJ Družstevník Dubové (ako klub 

umiestnený na 2. mieste), že si neuplatňujú nárok na postup do vyššej súťaže. FO Tatran 

Sučany prejavili záujem postúpiť do V. ligy sk. „B“ v súťaži SsFZ. Prítomní členovia VV 

TFZ nemali výhrady k postupu FO Tatran Sučany. Na základe víťazstva v II. QUICK 

triede postupujú do I. QUICK triedy TJ Družstevník Belá – Dulice „B“. Mládežnícke 

družstvá do vyšších súťaží SsFZ nepostupujú žiadne, pretože víťazí jednotlivých 

kategórií si neuplatnili tento nárok a taktiež ani ostatné družstvá. Z vyšších do nižších 

súťaží zostúpila TJ Družba Malý Čepčín (ako posledné družstvo v tabuľke) do II. QUICK 

triedy. A z dôvodu reorganizácie II. ligy zostúpili z V. ligy sk. „B“ do I. QUICK triedy 

FC Tatran Kláštor pod Znievom a ATTACK Vrútky.  

 

Uzn.č.40/2017 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/2017.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 6. Konferencia je po organizačnej stránke zabezpečená a uskutoční sa 11. júla 2017 o 16.00 

hod. v Čiernej pani v Martine. Pozvánky spolu s predbežným programom a vyhodnotením 

súťaží TFZ budú zaslané poštou na jednotlivé kluby 23.06.2017. Návrh Rozpisu súťaží 

TFZ na súťažný ročník 2017/2018, bude zaslaný e-mailom. Ostatné materiály budú 

predložené delegátom pred začiatkom Konferencie. V súlade so Stanovami TFZ je 31 

delegátov s právom hlasovať. Do mandátovej komisie boli navrhnutí za predsedu -  Peter 

Jesenský, členovia Martina Tileschová a Miloš Buocik. Do návrhovej komisie boli 

navrhnutí za predsedníčku Elena Štanclová, členovia Mgr. Daniel Borcovan a Miroslav 

Plžik. Pracovné predsedníctvo – Šmid, Horák, Bágel, Petrík, Moric, Fabian. Vedením 

konferencie bol poverený p. Ing. Peter Šmid. Prezident TFZ ešte pripomenul, že ďalšie 

lopty ktoré boli zakúpené zo „sponzorských“ finančných prostriedkov (uzn.č.79/2016), 

budú na tejto Konferencii odovzdané FK, ktorých družstvá budú štartovať v súťaži U19 – 

Romantics.sk – TFZ v súťažnom ročníku 2017/2018. Taktiež prezident TFZ informoval 

o voľbe členov Volebnej komisie TFZ, keďže uplynulo funkčné obdobie členov a je 

potrebné postupovať v súlade so Stanovami TFZ. Sekretár TFZ informoval, že v lehote 

zverejnenej v Úradnej správe do 22.06.2017, žiadny riadny člen TFZ nepodal návrh na 

členov Volebnej komisie. Z toho dôvodu VV TFZ navrhol kandidátov – Dušan Hrivnák, 

Vladimír Ďanovský a Marek Tupý. V rámci tohto bodu vystúpil p. Ing. Bágel aj 

s návrhom resp. podnetom, ktorý by mal byť prerokovaný a ktorý predloží na 



Konferencii. Konkrétne súlad Stanov TFZ so Stanovami SFZ v časti Disciplinárna 

komisia. Bližšie sa týmto podnetom bude zaoberať Konferencia TFZ.  

 

Uzn.č.41/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti a zabezpečení Konferencie 

TFZ, ktorá sa bude konať 11. júla 2017 o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine 

a schválil zloženie mandátovej a návrhovej komisie. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uzn.č.42/2017 VV TFZ navrhuje za členov Volebnej komisie TFZ p. Dušana Hrivnáka, Vladimíra  

 Ďanovského a Mareka Tupého a odporúča delegátom Konferencie TFZ návrh  

 schváliť.  

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 7. Predseda RK TFZ p. Fabian sa v krátkosti vyjadril k činnosti Revíznej komisie. 

Informoval, že všetky doklady súhlasia s evidenciou v pokladničnej knihe a že nezistili 

žiadne nedostatky a ani porušenie dodržiavania Stanov TFZ. Správa o činnosti RK bude 

predložená na Konferencii TFZ. Predseda OK TFZ p. Mgr. Hus sa ospravedlnil za 

neúčasť na tomto zasadnutí. Prezident TFZ pripomenul, že odvolacia komisia zasadala 

v tomto súťažnom ročníku jedenkrát a to vo veci odvolania TJ Slovan Bystrička voči 

rozhodnutiu ŠTK TFZ zo stretnutia MŠK Turany – TJ Slovan Bystrička, ktoré sa malo 

konať dňa 04.06.2017. Odvolanie sa zamietlo. Odvolací vklad prepadol v prospech TFZ. 

V nadväznosti na informácie o činnosti odvolacej komisie, ktoré predniesol prezident 

TFZ, pokračoval podpredseda VV TFZ pre legislatívu p. Ing. Bágel, ktorý upozornil na 

technickú chybu v poučení pri odvolaní.  

 

Uzn.č.43/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o činnosti RK a OK TFZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 8. Všetkým členom VV bol návrh Rozpisu súťaží TFZ 2017/2018 zaslaný e-mailom pred 

zasadnutím VV TFZ. Postupne prezident TFZ prešiel zmeny, ktoré bolo nevyhnutné 

zapracovať, ktoré vzišli z praxe. Návrh bude zaslaný predsedom resp. zástupcom klubov 

na ich e-mailové adresy a bude potvrdený Konferenciou TFZ na zasadnutí 11. júla 2017 

v Martine. 

 

Uzn.č.44/2017 VV TFZ prerokoval a schválil návrh Rozpisu súťaží TFZ 2017/2018 

s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 9. Rôzne: 

 

  p. Horák – informoval o žiadosti o poskytnutí príspevku na turnaj od TJ Družstevník 

Valča na organizáciu turnaja žiakov a dorastencov, ktorý sa bude konať v dňoch 24.-

25.06.2017 na ihrisku vo Valči vo výške 150 €. Po preskúmaní žiadosti, ktorá spĺňala 

všetky potrebné náležitosti VV TFZ schválil príspevok z príspevkov zo získaných 2 % 

z daní vo výške 150 € pre TJ Družstevník Valča, 

- informoval o Konferencii SFZ, ktorá sa bude konať dňa 29.06.2017 v Poprade, 

v krátkosti informoval o materiáloch na toto zasadnutie a o hlavných bodoch programu – 

schvaľovanie výšky členských príspevkov SFZ a  spôsob a kritéria prerozdelenia 

príspevku podľa Zákona o športe (príspevok uznanému športu), 

- informoval o materiály v pripomienkovom konaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR vo veci Výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry, 

konkrétne bod - Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry, 

kde v rozpočte budú na tento účel vyčlenené finančné prostriedky v objeme 6 000 000 € 

a druhý bod - Podpora výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, kde v 

rozpočte budú na tento účel vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 000 000 €, ktoré 

budú rozdelené rovnakým dielom (500 000 €) na realizáciu projektu vo všetkých 

v lokalitách, t.j. Martin, Poprad, Košice a Banská Bystrica, 



- informoval o stanoviskách MŠK Turany – k inzultácii rozhodcu Saksu 

a k neodohranému stretnutiu s TJ Slovan Bystrička a myšlienkach resp. nápadoch 

klubových funkcionárov MŠK Turany v listoch zo dňa 06.06.2017 a 13.06.2017, 

- vyjadril sa k návrhu Volebného poriadku TFZ, ktorý bude predmetom rokovania 

Konferencie TFZ a ktorý obdržali všetci prítomní na zasadnutí VV, prebehol postupne 

všetky body a VV TFZ odporúča delegátom Konferencie TFZ ho schváliť, 

- informoval o turnaji prípraviek Memoriál Silvestra Huja, ktorý sa konal 18.06.2017 v 

Sučanoch. Náklady na turnaj znášali spoločne obec Sučany, FO Tatran Sučany a TFZ. 

Náklady pre TFZ pozostávali z nákupu cien pre družstvá (poháre, medaile) a preplatenie 

nákladov na občerstvenie. Pokladničný bloček za nákup surovín bol preplatený na mieste 

konania turnaja. V tejto súvislosti pripomenul aj vyúčtovanie dotácii použitých na 

Memoriál Ľudovíta Hojného pre Žilinský samosprávny kraj a SsFZ, čím poveril sekretára 

TFZ.  

- pripomenul ekonómovi TFZ zaslať finančné príspevku víťazom súťaží I. QUICK triedy, 

II. QUICK triedy, U19-Romantics.sk a U15.  

 

Uzn.č.45/2017 VV TFZ schválil finančný príspevok 150 € na organizáciu turnaja mládeže pre TJ 

Družstevník Valča. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

Uzn.č.46/2017 VV TFZ schválil návrh Volebného poriadku TFZ a odporúča delegátom 

Konferencie TFZ návrh schváliť.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uzn.č.47/2017 VV TFZ ukladá pripraviť a zaslať vyúčtovanie dotácii pre Žilinský samosprávny  

kraj a SsFZ. 

          Z: sekretár TFZ 

          T: do 14.07.2017 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uzn.č.48/2017 VV TFZ ukladá ekonómovi TFZ zaslať finančné príspevky pre víťazov súťaží  

jednotlivých kategórií. 

            Z: ekonóm TFZ 

           T: do 30.06.2017 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 10.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval prítomným 

za účasť  

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ                                           


