
 

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. 11/2018  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 12. 11. 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. Vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu 

za jesennú časť ročníka 2018/2019    Z: Ing. Šmid 

4. Vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2018/2019 Z: Mgr. Borcovan, Moric 

5. Zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie 

za jesennú časť ročníka 2018/2019,  

anketa 11-ka roka     Z: Petrík 

6. Zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka 

2018/2019      Z: Baják 

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

8. Návrh rozpočtu na rok 2019     Z: Arvay 

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 p. Žalmanová. 

Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. V rámci tohto bodu 

informoval prezident TFZ p. Horák o možnostiach vedenia finančných 

prostriedkov, ktoré má momentálne TFZ v ceninách a ktoré sa zdajú ako 

nerentabilné. Z toho dôvodu navrhuje zrušiť podielové fondy a presunúť tieto 

finančné prostriedky na terminovaný vklad, s čím všetci prítomní súhlasili. 

 

K bodu 3.  Predseda KR TFZ p. Šmid sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Bod 

bude prerokovaný na ďalšom zasadnutí VV TFZ. 

 

K bodu 4. Ako prvý zhodnotil jesennú časť ročníka 2018/2019 Mgr. Borcovan, ktorý 

vyhodnotil jesennú časť ročníka 2018/2019 v súťažiach I. a II. QUICK triedy. 

V jesennej časti bolo v I. QUICK triede rozlosovaných 91 MFS a v riadnom 

hracom čase skončilo 88 stretnutí. Stretnutie 5. kola Mošovce - Ďanová 

a stretnutie 11. kola Sklabiňa – Ďanová sa skončili predčasne z dôvodu poklesu 

hráčov Ďanovej pod 7. Obidve uvedené stretnutia ŠTK kontumovala a ponechala 

v platnosti výsledky dosiahnuté na HP. Stretnutie 10. kola Dražkovce – Lipovec 

v 86. minúte za stavu 1:0 rozhodca ukončil pre odchod hráčov hostí z HP 

a odmietnutiu pokračovať v hre. Na základe šetrenia a videozáznamu ŠTK 

konštatovala zavinenie predčasného skončenia MFS zo strany hostí, stretnutie 

kontumovala 3:0 v prospech Dražkoviec a postúpila prípad na DK TFZ. V II. 

QUICK triede bolo rozlosovaných 66 MFS. V riadnom hracom čase skončilo 65 

stretnutí. Stretnutie 7. kola Turček – Slovenské Pravno v 88. minúte za stavu 0:1 

rozhodca ukončil stretnutie pre opustenie HP hráčmi domáceho družstva. ŠTK 

stretnutie kontumovala 0:3 v prospech Slovenského Pravna a okolnosti ukončenia 



MFS postúpila na riešenie KR a DK TFZ. ŠTK taktiež riešila ISSF podanie 

Tatrana Turany voči štartu hráča Peter Poništ v 5. kole Slovany – Turany. 

Nakoľko hráč nemal od DK zastavenú činnosť, v uvedenom MFS hral oprávnene. 

Následne odvolanie Turian ŠTK po potvrdení pôvodného rozhodnutia postúpila 

na Odvolaciu komisiu TFZ. Po oznámení KR TFZ o počtoch aktívnych 

rozhodcov, upravila ŠTK rozlosovanie termínov MFS TJ Tatran Turček od 7. kola 

zo soboty na nedeľu. 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 súťažiach dorastu, 

žiakov, mladších žiakov a pípravky v jesennej časti ročníka 2018/2019 sa vyjadril 

predseda KM p. Moric. Všetci prítomní obdržali správu v ktorej sa uvádza počet 

divákov na MFS, najlepší strelci jednotlivých súťaží, počet kontumácií, 

hodnotenie najlepších hráčov v žiackych a dorasteneckých súťažiach podľa 

hodnotenia trénerov uvádzaných v zápisoch, počet osobných trestov, atď. Správa 

je súčasťou tejto zápisnice, je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. Predseda KM 

TFZ p. Moric predložil aj rozlosovanie nadstavbovej časti v súťaži prípravky U11 

v zmysle RS TFZ 2018/2019. Rozlosovanie bude zaslané na FK, zverejnené na 

webovom sídle TFZ a tiež v ISSF a Futbalnete. Ďalej informoval o žiadosti od TJ 

Turčan Košťany vo veci zaradenia družstva mladších žiakov U13 do súťaže 

mladších žiakov od jarnej časti ročníka 2018/2019 namiesto uvoľneného miesta 

Vrútok, ktoré odhlásili družstvo po vylosovaní. Sekretár TFZ zistil telefonicky 

názory účastníkov súťaže na zaradenie tohto družstva do súťaže. Účastníci súťaže 

mladších žiakov U13 nemajú problém so zaradením Koštian. V rámci tohto bodu 

informoval prezident TFZ p. Horák o nevyčerpaných kreditoch klubov 

v pôsobnosti TFZ – Blatnica, Príbovce, Trebostovo, Košťany, Turany. Všetky 

kluby budú upozornené na čerpanie prostredníctvom sekretára TFZ a tiež Úradnou 

správou. V súvislosti z odstúpením p. Marušku z komisie mládeže počas jesennej 

časti ročníka 2018/2019 bude potrebné zabezpečiť nových záujemcov do radov 

členov komisií.  

 

Uzn.č.65/2018 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2018/2019.  

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

 

Uzn.č.66/2018 VV TFZ prerokoval žiadosť TJ Turčan Košťany a po predložení súpisky na  

 KM TFZ budú zaradený do súťaže. 

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

 

K bodu 5. Prácu TMK za jesennú časť ročníka 2018/2019 zhodnotil predseda TMK p. 

Petrík. Komisia nezasadala pravidelne. O všetkých potrebných oznámeniach 

komisia informovala prostredníctvom Úradných správ. Informoval o návrhu 

trénerov do ankety najlepších trénerov SsFZ, ktorý bol zaslaný na SsFZ. 

S návrhom VV TFZ súhlasil.  Ďalej TMK pripravila materiál k ankete Najlepší 

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

a v spolupráci s KR TFZ pripravila materiál aj k ankete Píšťalka roka 2018. Prvé 

kolo ankety už prebehlo, sekretár TFZ odovzdal vyplnené anketové lístky 

predsedovi TMK, ktorý pripraví druhé kolo ankety. Vyhodnotením ankety 

Trénerská osobnosť Turca sa budú zaoberať neskôr, nakoľko do 30.11.2018 môžu 

FK zaslať návrhy na ocenenia trénerov. V súvislosti s hodnotením práce TMK 

a jej činnosťou spomenul aj organizáciu stretnutia medzi výberom TFZ a víťazom 

I. QUICK triedy, nakoľko klesá záujem hráčov hrať za výber TFZ.  

 

Uzn.č.67/2018 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce TMK za jesennú časť ročníka  

 2018/2019. 

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

 



K bodu 6. Ďalej v hodnotení súťažného ročníka 2018/2019 pokračoval predseda DK p. 

Baják, ktorý ústne informoval o činnosti komisie za spomínané obdobie. 

Zasadnutia sa konali spravidla každý utorok a DK prijala ku dňu 12.11.2018 spolu 

133 uznesení. DK na svojich zasadnutiach riešila previnenia hráčov, rozhodcov, 

DZ, funkcionárov a priestupky FK. Informoval o podanom odvolaní voči 

rozhodnutiam DK od TJ Družstevník Belá – Dulice. DK TFZ trvala na svojom 

rozhodnutí a preto prípad odstúpila na Odvolaciu komisiu TFZ. Taktiež sa 

v krátkosti vyjadril z pohľadu DK ku spomínanému podnetu od Tatrana Turany 

voči štartu hráča Petra Poništa, ktorý spomínal predseda ŠTK p. Borcovan vo 

svojom hodnotení ročníka.  

 

Uzn.č.68/2018 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka  

 2018/2019. 

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

 

K bodu 7.  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 2018/2019 riešila 3 odvolania voči rozhodnutiam 

odborných komisií TFZ (Turany 1x, Belá-Dulice 2x). Odvolacia komisia konanie 

o odvolaní Tatran Turany  zastavila  podľa čl. 85 ods. 2 písm. a) DP SFZ, nakoľko 

v čase podania odvolania a na základe zistených skutočností sa javilo ďalšie 

konanie ako neúčelné. Konanie o odvolaní od TJ Družstevník Belá - Dulice  voči 

rozhodnutiu DK TFZ zamietla podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) DP SFZ a taktiež voči 

rozhodnutiu KM TFZ podľa čl. 60 ods. 14 b) Stanov SFZ. Tatran Turany podal 

odvolanie voči rozhodnutiu OK TFZ aj na Odvolaciu komisiu SFZ (OK SFZ). 

Prezident TFZ informoval, že OK TFZ zaslala podklady na SFZ a 

zasadnutie OK SFZ je plánované na 12.11.2018, teda v čase zasadnutia VV TFZ. 

Rozhodnutie OK SFZ by malo byť zaslané na klub aj na TFZ.   

 

Uzn.č.69/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o činnosti Revíznej a Odvolacej komisie 

TFZ.  

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

 

K bodu 8. Ekonóm TFZ predniesol návrh rozpočtu na rok 2019. Do návrhu rozpočtu je 

potrebné zapracovať odmeny delegovaných osôb, ako do príjmovej tak aj 

výdavkovej časti, keďže tieto odmeny idú prostredníctvom mesačnej zbernej 

faktúry a sú pripisované na bežný účet TFZ. VV TFZ súhlasí s návrhom rozpočtu 

po zapracovaní pripomienok vo veci odmien do návrhu.  

 

Uzn.č.70/2018 VV TFZ schvaľuje návrh rozpočtu TFZ na rok 2019 po zapracovaní 

pripomienok vznesených na zasadnutí. 

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

    

K bodu 9.  24. ročník reprezentačného plesu TFZ sa uskutoční 25. januára 2019 (piatok) so 

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

v Martine. Počas plesu budú vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2018 ako najlepší 

rozhodca z nominačnej listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2018 

v kategórii dospelých, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2018 ako aj Trénerská 

osobnosť Turca. Tento ročník bude spojený aj s oslavou 25. výročia od vzniku 

Turčianskeho futbalového zväzu a pri tejto príležitosti budú na tomto plese okrem 

najlepších futbalistov ocenení aj funkcionári, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu 

v Turci a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK. Prítomní členovia VV súhlasili s 

kúpou ocenení pre 13 najlepších futbalistov vo forme dresov a športových tašiek 

od firmy SPORTIKA, ktorí vzídu z ankety Najlepší futbalista roka 2018, 

najlepšieho dorastenca za rok 2018 a najlepšieho žiaka za rok 2018. Pre 

ocenených funkcionárov sekretariát TFZ zabezpečí plaketu a odznak TFZ, ktorý 



im bude odovzdaný. V rámci tohto bodu prezident TFZ p. Horák informoval aj 

o zakúpení potrebných predmetov súvisiacich s plesom a činnosťou komisií 

(tašky, diáre, perá), pričom časť predmetov bude súčasťou vyhodnotenia ankiet. 

O hudobnú produkciu sa postará DJ Andress – Andrej Rosoň. Občerstvenie bude 

potrebné dohodnúť s prevádzkarmi penziónu začiatkom januára 2019. Ďalej si 

prítomní prešli zoznam úloh, ktoré je potrebné zabezpečiť.  

 

Uzn.č.71/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení 24. ročníka 

reprezentačného plesu TFZ, ktorý sa uskutoční 25.01.2019 v spoločenskej 

sále penziónu Čierna pani v Martine.  

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

 

K bodu 10. Rôzne: 

p. Horák – informoval o situácii vo veci preplácania výdavkov na rekonštrukciu 

závlahového systému na ktorý ŠK Dynamo Diviaky obdržali dotáciu a tiež 

o stanoviskách SFZ a ŠK Dynamo Diviaky k predmetnej veci. 

- informoval o finančnom príspevku od SsFZ na podporu propagácie futbalu 

a prípravky, kde SsFZ vyčlenil sumu 6000 € pre všetky oblastné futbalové zväzy 

v pôsobnosti SsFZ vo výške podľa počtu družstiev U11 štartujúcich v súťažiach 

ObFZ – vedených v ISSF. Uvedené prostriedky sú určené výhradne na činnosť 

uvedených družstiev a sú určené najmä na zabezpečenie kvality tréningového 

procesu. 

 

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

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


