
 

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. 10/2018  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 15. 10. 2018 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

    Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r am: 

                        

1. Otvorenie                                              Z: Horák 

2. Kontrola uznesení                             Z: Žalmanová 

3. Priebežné hodnotenie súťaží TFZ, používanie ISSF  Z: predsedovia komisií  

4. Správa o prestupoch za obdobie  

1. až  9. mesiac 2018       Z: Žalmanová 

5. Správa o hospodárení za 1. až 3. štvrťrok 2018  Z: Arvay 

6. Správa HK TFZ o plat. disciplíne klubov   Z: Bučko 

7. Príprava 24. ročníka plesu TFZ, propagácia,  

sponzorovanie,      Z: organizačný výbor 

8. Rôzne 

9. 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. Žalmanová. 

Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Uznesenie č. 57/2018 

bolo splnené 01.10.2018 registráciou TFZ do zoznamu prijímateľov z 2 % z daní. 

 

K bodu 3.  Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK TFZ p. Mgr. Borcovan. Súťaže 

I. a II. QUICK triedy prebiehajú viac menej bez problémov. Informoval 

o kontumáciach klubu TJ Družstevník Ďanová, ktorej dve stretnutia boli 

kontumované z dôvodu poklesu hráčov pod sedem. Taktiež informoval o situácii, 

ktorá sa udiala v zápase Dražkovce – Lipovec, ktorou sa budú zaoberať na 

najbližšom zasadnutí ŠTK. Zo zápisu o stretnutí je zrejmé, že zápas bol predčasne 

ukončený v 86. minúte z dôvodu odchodu hráčov hostí z hracej plochy. ŠTK 

naďalej kontroluje a sleduje časy prihlasovania a vytvárania súpisiek na zápas. 

Neplnenie týchto povinností v zmysle RS TFZ sú odstupované na DK TFZ. Ďalej 

pokračoval s hodnotením II. QUICK triedy, kde tiež nastala podobná situácia ako 

v I. QUICK triede. Zápas Turček – Slovenské Pravno bol tiež predčasne 

ukončený v 88. minúte pre opustenie hracej plochy hráčmi domáceho družstva. 

Stretnutie ŠTK kontumovala a okolnosti ukončenia MFS postúpila na riešenie KR 

a DK TFZ. Informoval aj o podanom odvolaní od Tatran Turany voči štartu hráča 

Poništ Peter (Slovany) v stretnutí Slovany – Turany. ŠTK trvá na svojom 

rozhodnutí, že hráč Poništ Peter v zápase hral oprávnene a preto odstúpila 

odvolanie Odvolacej komisii TFZ. Ďalej sa k súťažiam mládeže vyjadril predseda 

KM TFZ p. Moric. Všetky súťaže mládeže prebiehajú v poriadku. Informoval 

o podanom odvolaní od klubu TJ Družstevník Belá – Dulice voči rozhodnutiu 

KM TFZ vo veci kontumácie stretnutia dorastu U19 Belá-Dulice – Dražkovce. 

Kontumácia stretnutia bola zapríčinená neoprávneným štartom hráča Belej. 

Odvolanie KM odstúpila Odvolacej komisii TFZ. Tiež informoval o dvoch 

kontumáciach družstva dorastu U19 klubu TJ Družstevník Ďanová. Stretnutia boli 

kontumované z dôvodu nepricestovanie družstva dorastu Ďanovej na MFS. Ďalej 

pokračoval v hodnotení súťaží TFZ predseda DK TFZ p. Baják. Tiež informoval 

o podanom odvolaní od klubu TJ Družstevník Belá – Dulice, v ktorom sa 



odvolávajú voči rozhodnutiam DK TFZ v súvislosti s neoprávneným štartom 

hráča v stretnutí dorastu U19 Belá-Dulice – Dražkovce. DK TFZ taktiež trvá na 

svojom rozhodnutí a odvolanie odstúpila na riešenie Odvolacej komisii TFZ. 

Predseda KR TFZ p. Ing. Šmid informoval, že momentálne je na nominačnej 

listine rozhodcov TFZ 26 rozhodcov. Informoval o vysokom počte 

ospravedlnených rozhodcov na jednotlivé dni, kde vzniknú situácie že z 26 

rozhodcov je aj 13 rozhodcov ospravedlnených. Zo zvyšných 13 rozhodcov býva 

v priemere cca 6 rozhodcov plnoletých, ktorí môžu stretnutia rozhodovať sami. Aj 

z tohto dôvodu bývajú niektoré stretnutia rozhodované laickými rozhodcami, 

pretože je akútny nedostatok rozhodcov. 

 

Uzn.č.60/2018 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie súťaží TFZ. 

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

   

K bodu 4. K tomuto bodu sa vyjadrila matrikárka TFZ p. Žalmanová. Všetci prítomní 

obdržali správu o transferoch za obdobie 1. –  9. mesiac 2018. V správe sa píše 

o počte žiadostí, ktoré boli podané v období január – marec a tiež júl – september, 

o počte schválených a zamietnutých transferoch, o tom koľko ich bolo z kategórie 

dospelých, dorastu, žiakov a prípravkárov. Do celkového počtu žiadostí sú 

zarátané aj zmeny registrácie, tzn. že hráč, ktorého materský klub neprihlásil 

družstvo do súťaže a nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu môže 

ísť do ľubovoľného nového klubu. V podmienkach TFZ sa to v registračnom 

letnom období týkalo hlavne hráčov TJ Družstevník Valča. Spolu v období od 

01.01.2018 do 30.09.2018 bolo podaných 402 žiadostí o prestup, resp. prestupov 

s obmedzením, zmien registrácii a zamietnutých. Z toho sa 254 žiadostí týkalo 

dospelých, 66 dorastencov, 47 žiakov a 36 prípravkárov. V porovnaní s rokom 

2017 je to o 27 žiadostí viac. Všetky žiadosti boli schválené podľa v tom období 

platných prestupových poriadkov SFZ. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je 

k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. 

 

Uzn.č.61/2018 VV TFZ vzal na vedomie správu o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiac  

 2018. 

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

 

K bodu 5. Ekonóm TFZ p. Arvay sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Z toho 

dôvodu sekretár TFZ ústne prítomných informoval o hospodárení TFZ za 1. až 3. 

štvrťrok 2018. Informovala o tom, že hospodársky výsledok za toto obdobie je 

kladný. Písomnú správu o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok 2018 obdržia 

členovia VV TFZ dodatočne od p. Arvaya. 

 

Uzn.č.62/2018 VV TFZ vzal na vedomie  informácie o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok  

2018 podané sekretárom TFZ. 

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

 

K bodu 6.  Všetci prítomní obdržali Správu HK č. 02/2018. V správe sú rozpísané poplatky 

jednotlivých komisií za mesiac apríl – júl 2018. Správa hodnotí, že platobná 

disciplína FK za toto obdobie je na dobrej úrovni. Správa je súčasťou tejto 

zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.  

 

Uzn.č.63/2018 VV TFZ vzal na vedomie Správu HK TFZ č. 02/2018 o platobnej disciplíne 

klubov. 

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

 

K bodu 7. Prítomní si prešli podstatné body k zabezpečeniu plesu TFZ. Na najbližšom 

zasadnutí VV TFZ je potrebné rozhodnúť o hudbe, ktorá bude sprevádzať ľudí 

počas celého večera. Prítomní si prešli aj iné funkcie, ktoré je potrebné 

k úspešnému zabezpečeniu podujatia. Súčasťou plesu je aj vyhodnotenie ankiet 

Najlepší futbalista roka 2018, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2018, Píšťalka 



roka a Trénerská osobnosť roka. Anketové lístky budú v najbližších dňoch zaslané 

na futbalové kluby. Taktiež v Úradnej správe TFZ vyšla výzva na predkladanie 

návrhov na funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci a tiež dobrý 

vzťah medzi TFZ a FK, ktorá by si toto ocenenie zaslúžila. Termín doručenia 

týchto návrhov je do 30.11.2018.  

 

Uzn.č.64/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie k príprave 24. ročníka plesu TFZ. 

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

  

K bodu 8. Rôzne: 

p. Horák – informoval o konferencii SsFZ, ktorá sa uskutočnila 04.10.2018 

v Banskej Bystrici. Pred konferenciou sa konal aj VV SsFZ, na ktorom bol 

zvolený za predsedu KR SsFZ p. Martin Balko. V rámci konferencie prebehla 

rozsiahla diskusia k aktuálnym problémom, ako aj ku kauze NAKA a tiež 

ohľadom vyslovenia dôvery predsedovi SsFZ p. Paršovi. O dôvere sa v konečnom 

dôsledku nehlasovalo z dôvodu, že delegáti konferencie odmietli takéto 

hlasovanie. Taktiež v rámci konferencie boli delegáti informovaní o reorganizácii 

II. ligy dorastu, kde by mali vzniknúť len dve skupiny – východ, západ. Na 

otázku, podľa akého kľúča budú postupovať družstvá z terajších troch skupín do 

dvoch, zatiaľ nie je podľa vyjadrenia kompetentných jasné.  

 - informoval o možnosti objednania vstupeniek prostredníctvom TFZ na zápas 

Ligy národov Slovensko – Ukrajina, ktorý sa uskutoční 16.11.2018 v Trnave, 

- informoval o poskytnutom rozhovore pre MY – Turčianske Noviny 

o problematike rozhodcov a ich nedostatku. 

 

K bodu 9. Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


