
 

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. 07/2017  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 27. 07. 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 činnosti DK TFZ  

                       za ročník 2016/2017 (písomne)   Z: Baják 

4. Vyhodnotenie zasadnutia Konferencie TFZ  

a aktívu  ŠTK a KM     Z: Horák, Mgr. Borcovan, Ing. Šmid 

5. Príprava súťažného ročníka 2017/2018           Z: Mgr. Borcovan, Moric 

6. Príprava seminára R a DZ    Z: Ing. Šmid 

7. Návrhy na schvaľovanie členov odb. komisií 
pre súťažný ročník 2017/2018   Z: predsedovia odb. komisií 

8. Schvaľovanie systému súťaže U13 v zmysle záverov 

zo stretnutia s klubmi a Konferencie TFZ  Z: Moric, Tileschová 

9. Plán práce VV TFZ na II. polrok 2017                Z: Horák 

10. Informácie o novelách futbalových noriem           Z: Horák, Tileschová               

11. R ô z n e 

12. 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 p. Tileschová. Uznesenia 

z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. 

 

K bodu 3.  K tomuto bodu sa vyjadril predseda DK TFZ p. Baják. Všetci prítomní obdržali písomný 

materiál k vyhodnoteniu činnosti DK za súťažný ročník 2016/2017 a je k nahliadnutiu na 

sekretariáte TFZ. Zasadnutia DK sa konali spravidla každý utorok. DK na svojich 

zasadnutiach riešila previnenia hráčov, trénerov, rozhodcov, DZ, funkcionárov 

a priestupky FK. Uvedené previnenia boli riešené na základe zápisov o stretnutí, správ 

DZ a vlastných zistení a v závažných prípadoch na základe výpovedi pozvaných 

previnilcoch na DK. DK riešila 246 disciplinárnych previnení. K najzávažnejším 

previneniam došlo v stretnutiach T. Teplice – Dražkovce, Lipovec – M. Čepčín a Turany 

– Lipovec v ktorých došlo k inzultácii rozhodcu. Tieto inzultácie riešila ŠTK, stretnutia 

kontumovala a na ich návrh boli previnilcom udelené DS.  

 

Uzn.č.49/2017 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti DK TFZ.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 4. Prezident TFZ p. Horák pripomenul pár bodov z poslednej Konferencie, ako napríklad 

návrh Tatran Turany o zaradenie bodu programu „Zaradenie Tatrana Turany do I. triedy 

v súťaži dospelých“ čo Konferencia TFZ neschválila a tak Tatran Turany budú pre 

súťažný ročník 2017/2018 účastníkom II. QUICK triedy. MŠK Turany je aj v systéme 

ISSF vedený ako neaktívny klub. Taktiež spomenul schválenie príspevku TFZ pre 

futbalové kluby štartujúce v I. a II. QUICK triede dospelých na zakúpenie videotechniky. 



A na záver pripomenul stretnutie, ktoré sa bude konať pred najbližšou konferenciu vo veci 

schválenia hracieho systému súťaží U11 a U15 od jarnej časti ročníka 2017/2018. 

Predseda ŠTK p. Borcovan sa vyjadril, že po pár zmenách v štartovacích číslach 

a zaevidovaní niektorých výnimiek, bolo rozlosovanie schválené tak ako bolo predložené.  

 

Uzn.č.50/2017 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie zasadnutia Konferencie TFZ a aktívu ŠTK 

a KM.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 5.  Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda KR TFZ p. Šmid. Informoval o avizovanej 

zmene spôsobu obsadzovania delegovaných osôb na zápasy. Táto zmena bola 

prezentovaná futbalovým klubom aj na Konferencii TFZ a je zapracovaná aj v RS TFZ 

2017/2018. Delegačný list bude k dispozícii na webovom sídle TFZ najneskôr v piatok do 

12.00 hod. Dôležitou zmenou v novom súťažnom ročníku bude vyhotovovanie 

videozáznamov. V úvodných kolách v novom ročníku budú odborné komisie prihliadať 

na zníženú kvalitu resp. nevyhotovovanie videozáznamov z dôvodu plynulého prechodu 

na túto novinku. Avšak od septembra 2017 budú postupovať v zmysle RS TFZ. Taktiež 

predseda ŠTK upozornil na fakt, čo v prípade poruchy videokamery. Z toho dôvodu 

navrhol uviesť do úradnej správy že v prípade, ak má videotechnik akékoľvek problémy 

pri vyhotovovaní videozáznamu, ktoré môžu zapríčiniť nesplnenie podmienok 

stanovených RS, oznámi túto skutočnosť ihneď HU. HU informuje DZ (ak je prítomný), 

AR (R) ihneď, napríklad v prerušenej hre. Dodatočné ospravedlnenie po MFS nebude 

akceptované. DZ resp. R uvedie nedostatky týkajúce sa vyhotovovania videozáznamu 

v zápise o stretnutí. V súvislosti s videozáznamami pripomenul prezident TFZ p. Horák 

ekonómovi TFZ poukázanie finančného príspevku TFZ vo výške 180 € na futbalové 

kluby. Nakoľko p. Arvay informoval, že po zasadnutí VV odchádza na dovolenku, platby 

vykoná prostredníctvom internetbankingu prezident TFZ v spolupráci so sekretárom. 

Taktiež poukáže príspevok 70 € pre futbalové kluby, ktoré mali nad stanovený počet 

aktívnych rozhodcov v ročníku 2016/2017 v zmysle materiálu predloženého na VV TFZ 

v júni. Obraty platieb tvoria prílohu č. 1 tohto zápisu. 

 

Uzn.č.51/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti nového súťažného ročníka 

2017/2018 a úhradu príspevku TFZ na videokamery pre futbalové kluby, tak ako ho 

schválila Konferencia TFZ a príspevku za nad stanovený počet aktívny rozhodcov 

tak je uvedené v prílohe č. 1. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 6. Predseda KR p. Šmid informoval o pripravenosti seminára R a DZ, ktorý sa uskutoční 

28.07.2017 v priestoroch zasadačky TFZ. Členovia KR si rozdelili úlohy počas seminára. 

Rozhodcovia si na seminári zakúpia RS TFZ 2017/2018 a môžu prostredníctvom 

sekretariátu TFZ uhradiť členský poplatok SFZ vo výške 10 €. Po seminári si bude môcť 

rozhodca tento poplatok uhradiť len samostatne.  

 

Uzn.č.52/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti seminára R a DZ.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 7. VV TFZ schválil na návrh predsedov komisií členov odborných komisií pre súťažný 

ročník 2017/2018: 

ŠTK – Daniel Borcovan, Ján Rusnák, Jozef Feja, Ján Šarlina,  

KM – Peter Moric, Peter Maruška, Peter Kmeť,  

DK – Pavol Baják, Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra Hajdová,  

KR – Peter Šmid, Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Vladimír Pavlák, 

Rastislav Koša, 

TMK – Stanislav Petrík, Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter Jesenský 

HK – Jozef Bučko, Miroslav Bernát 

OK – Igor Hus, Igor Putra, Miroslav Skalák, Boris Burger, Jozef Kutnik 

 



Uzn.č.53/2017 VV TFZ schválil členov odborných komisií pre súťažný ročník 2017/2018. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 8. Pred zasadnutím VV TFZ sa uskutočnilo stretnutie s účastníkmi súťaže U13 na ktorom 

boli dohodnuté pravidlá a zásady organizovania súťaže mladších žiakov U13. Počet 

účastníkov v tejto súťaží je 7, ktorí sú rozdelení do dvoch skupín. Na tomto stretnutí boli 

dohodnuté podmienky ako štart hráčov, počet hráčov, hrací čas, pravidlá, rozhodovanie 

stretnutí a riešenie disciplinárnych priestupkov, organizačné zabezpečenie stretnutí, hracia 

plocha, výstroj hráčov, zápisy o stretnutí, striedanie hráčov, atď. VV TFZ nemá výhrady 

k dohodnutým pravidlám a schvaľuje systém súťaže U13. Tieto pravidlá a zásady ako aj 

rozlosovanie bude zverejnené na webovej stránke TFZ. 

 

Uzn.č.54/2017 VV TFZ schválil hrací systém súťaže U13 v zmysle záverov zo stretnutia  

s účastníkmi súťaže konaného 27.07.2017 a závermi Konferencie TFZ, 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 9. Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2017 predložil 

prezident TFZ. Predpokladané zasadnutia VV TFZ – 27.07., 28.08., 18.09., 16.10., 09.11., 

11.12., stretnutie TFZ s účastníkmi súťaží U15 a U11 – 10.10.2017. V prípade potreby 

bude do programu zaradené konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena termínov je vyhradená. 

 

Uzn.č.55/2017 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2017. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 10.  Prezident TFZ v tomto bode pripomenul informácie, ktoré boli zaslané v posledných 

dňoch zo stany SFZ vo veci registrácie športových odborníkov v systéme ISSF v zmysle 

Zákona o športe a zákona o ochrane osobných údajov. Taktiež niektoré zmeny nastali aj 

v zápisoch o stretnutí v ISSF, ako napríklad uvedenie trénera v kolónke tréner, kde trénera 

ktorý nevlastní trénerskú licenciu a nie je vedený v systéme ako tréner nie je možné 

vpísať do tejto kolónky. Taktiež ani ako asistent trénera. Nakoľko TFZ nateraz 

nevyžaduje v súťažiach TFZ mať licencovaných trénerov, tak budú tieto osoby písané 

v zázname rozhodcu. Osoby, ktoré majú byť registrované ako športový odborníci boli 

vypisované v zápisoch aj doteraz, avšak s tým rozdielom, že teraz je ich potrebné predom 

registrovať. Za takto registrované osoby sa neplatí členský poplatok SFZ. V prvých 

kolách súťaží, TFZ nebude vyžadovať vypísanie týchto osôb v zápise o stretnutí z dôvodu 

početných registrácií. Neskôr o povinnosti mať takto zaregistrované osoby uvedené 

v zápise o stretnutí bude TFZ predom informovať.  

 

Uzn.č.56/2017 VV TFZ berie na vedomie informácie  o novelách futbalových noriem.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 11. Rôzne: 

 

 p. Horák – informoval o možnosti zakúpenia vstupeniek na zápas SR21 prostredníctvom 

TFZ, 

- informoval o schválení materiálu programu rokovania Úradu vlády vo veci Výstavby, 

modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu v rámci 

ktorého boli schválené finančné prostriedky na podporu výstavby tréningových 

futbalových ihrísk s umelou trávou vo výške 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 a tiež finančné prostriedky na podporu výstavby, rekonštrukcie 

a dobudovania futbalovej infraštruktúry, kde v rozpočte sú na tento účel vyčlenené 

finančné prostriedky v objeme 6 000 000 €, kde o rozdelení bude rozhodovať príslušný 

orgán organizácie, 

- taktiež pripomenul o konaní volebnej konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 15.12.2017, 

- informoval o podanej žiadosti od ŠK Dynamo Diviaky na organizáciu mládežníckeho 

turnaja v zmysle Smernice o financovaní turnajov s príspevkom TFZ v ktorej žiadajú 



príspevok vo výške 150 €. Nakoľko iné futbalové kluby nežiadali o príspevok, navrhuje 

členom VV TFZ príspevok v žiadanej výške schváliť. 

 

Uzn.č.57/2017 VV schválil finančný príspevok vo výške 150 € pre ŠK Dynamo Diviaky na 

organizáciu mládežníckeho turnaja v zmysle Smernice o financovaní turnajov 

s príspevkom TFZ.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 12.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ                                           


