
 

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. 03/2018  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 01. 03. 2018 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m  

1. Otvorenie         Z: Horák  

2. Kontrola uznesení        Z: Tileschová  

3. Účtovná závierka TFZ, požiadavka na RK o stanovisko  

k účtovnej závierke za rok 2017 (písomne)     Z: Arvay, RK 

4. Príprava školenia R a DZ TFZ (miesto, termín, 

financovanie)         Z: Ing. Šmid 

5. Informácie zo stretnutia účastníkov U11 (27.02.2018)   Z: Moric, Petrík 

6. Príprava súťaží TFZ pred jarnou časťou ročníka 

2017/2018         Z: preds. komisií ŠTK,  

       KM + čl. VV TFZ        

7. Príprava medzioblastného turnaja mladších žiakov   Z: Petrík, Moric 

8. Informácie ku Konferencii TFZ (16.03.2018)    Z: Horák,  

9. Rôzne 

10. Záver          Z: Horák 

        

K bodu 1.   Zasadnutie Výkonného výboru TFZ, sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ, ktoré otvoril 

a viedol prezident TFZ p. Horák. 

 

K bodu 2.  Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ sl. Tileschová. Všetky 

uznesenia sú splnené. Predseda KR TFZ p. Ing. Šmid v krátkosti v rámci tohto bodu 

informoval o futsalovom turnaji rozhodcov o pohár predsedu KR SsFZ, ktorého sa 

výber rozhodcov TFZ zúčastnil dňa 25.02.2018 v Ružomberku.  

 

K bodu 3.  Ekonóm TFZ p. Arvay sa vyjadril k účtovnej závierke za rok 2017, ktorú odovzdá na 

Daňovom úrade v zákonom stanovenej lehote. K účtovnej závierke sa vyjadril aj 

predseda RK p. Fabian, ktorého VV požiadal o stanovisko. Revízna komisia TFZ na 

svojom zasadnutí vo februári 2018 nezistila žiadne nedostatky, všetky doklady 

súhlasia s evidenciou v pokladničnej knihe. Správa Revíznej komisie TFZ bude 

spracovaná a interpretovaná delegátom na najbližšej konferencii TFZ.  

 

Uzn.č.14/2018 VV TFZ vzal na vedomie účtovnú závierku a stanovisko RK TFZ k účtovnej  

      závierke za rok 2017. 

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

 

K bodu 4.  Školenie R a DZ TFZ sa uskutoční 10.-11.03.2018 v hoteli Gader v Blatnici. Na 

nominačnej listine rozhodcov v čase zasadnutia VV TFZ je 28 R a 2 DZ. Predbežne sa 

prihlásilo aj 11 nových záujemcov o rozhodovanie. Predseda KR TFZ p. Ing. Šmid 

informoval, že traja R (Ertel, Bulík, Vány) sa zúčastnia seminára v Bratislave, ktorý sa 

koná v rovnaký termín, a spomenutí R momentálne žijú v Bratislave. V krátkosti 

zhrnul program seminára, ktorý po tomto zasadnutí zverejní sekretár TFZ na webovom 

sídle TFZ. TFZ zabezpečil cez SFZ publikácie Pravidiel futbalu, ktoré si majú 

možnosť R zakúpiť do 11.03.2018 vo zvýhodnenej cene 5 € na sekretariáte TFZ resp. 

na seminári. Po tomto termíne už bude možné zakúpiť publikáciu len v plnej cene 10 

€. Účastnícke poplatky boli schválené na predchádzajúcom zasadnutí VV TFZ. 

V rámci tohto bodu prezident TFZ p. Horák informoval o bližších informáciách 



k Škole mladých rozhodcov, ktorá bola spomenutá na poslednom zasadnutí VV. 

Sekretár TFZ sl. Tileschová, kontaktovala manažéra vzdelávania a Konvencie 

rozhodcov p. Medveďa, s požiadavkou na zaslanie bližších informácii k tomuto 

projektu. V zmysle zaslaných materiálov vypracoval prezident TFZ v spolupráci 

s predsedom KR TFZ a sekretárom TFZ predbežný tematicky plán a predpokladaný 

rozpočet. Materiál následne bol zaslaný opäť p. Medveďovi s požiadavkou 

o stanovisko. V čase zasadnutia VV TFZ nebolo stanovisko k dispozícii.  

 

Uzn.č.15/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie k pripravovanému semináru R a TZ TFZ. 

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

 

K bodu 5. Bod otvoril prezident TFZ, ktorý informoval o záveroch stretnutia účastníkov súťaže 

prípravky U11, kde sa prítomní zástupcovia futbalových klubov dohodli na úprave 

hracieho systému v jarnej časti ročníka 2017/2018 a taktiež určení hracieho systému 

a termínovej listiny pre súťaž prípraviek U11 pre súťažný ročník 2018/2019. Členom 

VV TFZ zhrnul záver tohto stretnutia, ktorý je nasledovný:  

- úprava hracieho systému v jarnej časti ročníka 2017/2018: 

- od 14.04.2018 do 13.05.2018 – odohranie zostávajúcich 5. resp. 6. kôl zo základnej 

časti ročníka 2017/2018, (skupina „Sever“ odohrá 21. kolo 08.05.2018 (utorok))  

- od 19.05.2018 do 17.06.2018 – nadstavbová časť, 

- nadstavbová časť – rozdelená do skupín v zmysle RS TFZ 2017/2018 (1-3, 4-6, 7-

9,...), ktorá sa odohrá len jednokolovo, tzn. 5 kôl. 

Hrací systém a termínová listina pre súťažný ročník 2018/2019: 

- závislosti od počtu prihlásených družstiev U11, sa odohrá systémom každý s každým 

v skupinách (nie turnajový spôsob) pre základnú časť (september - október), a potom 

nadstavbová časť taktiež systémom každý s každým v skupinách (od polovice apríla - 

jún).  

Členovia VV TFZ takto navrhovanú termínovú listinu a hrací systém pre jarnú časť 

ročníka 2017/2018 a pre súťažný ročník 2018/2019 schválil. Hrací systém bude 

prerokovaný aj na konferencii TFZ, ktorá sa uskutoční 16.03.2018. V rámci tohto bodu 

prebehla aj krátka diskusia k využitiu zimnej prestávky, kedy by sa mohol pre túto 

kategóriu organizovať zimný halový turnaj. Je potrebné zistiť obsadenosť športových 

hál, resp. telocviční.  

 

Uzn.č.16/2018 VV TFZ schválil termínovú listinu prípravky U11 na dohranie súťažného  

ročníka 2017/2018 v kategórii U11 podľa RS TFZ 2017/2018 s úpravou počtu 

odohrania jednotlivých nadstavbových kôl a schválil hrací systém a termínovú 

listinu pre súťaž prípraviek U11 pre súťažný ročník 2018/2019.  

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

 

K bodu 6. K tomuto bodu sa vyjadril ako prvý predseda ŠTK TFZ p. Mgr. Borcovan. Jarná časť 

súťaží by mala začať podľa plánu. Nepredpokladá sa, že by začiatok jarnej časti 

ročníka 2017/2018 mali narušiť zlé poveternostné podmienky. ŠTK zatiaľ eviduje len 

jednu žiadosť o zmenu termínu, ktorou sa bude zaoberať na svojom riadnom 

zasadnutí. Ďalej pokračoval predseda KM TFZ p. Moric, jarná časť súťaží by taktiež 

mala začať podľa plánu. Informoval o súťaží mladších žiakov U13 skupina „B“, ktorá 

je rozlosovaná len na 5 kôl. V tejto súvislosti pripomenul sekretár TFZ sl. Tileschová, 

že účastníkom tejto skupiny rozposlala e-mail s návrhom, že by sa rozlosovala jarná 

časť ešte na ďalších 5. kôl. To by znamenalo, že po odohraní teraz vylosovaných 

zápasov (do 09.05.2018) bude pokračovať súťaž ďalšími 5. kolami do 13.06.2018. 

Termín na zaslanie stanoviska mali FK do 28.02.2018. Do tohto termínu sa vyjadril 

len jeden účastník súťaže. Preto prezident TFZ navrhol ešte raz zaslať e-mail 

s požiadavkou na vyjadrenie stanoviska do 05.03.2018. V rámci tohto bodu prítomní 

prediskutovali aj účasť výberu TFZ družstva prípravky U11 na turnaji O 

Stredoslovenský pohár prípraviek 2018“, ktorý sa bude konať 07.04.2018 na 

Mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom. Prítomní súhlasili s účasťou 

výberu TFZ podľa podmienok propozícií. Úlohy k organizačnému zabezpečeniu 

(dresy, doprava) boli rozdelené.  



 

Uzn.č.17/2018 VV TFZ schválil účasť výberu TFZ družstva prípravky U11 na turnaji O 

Stredoslovenský pohár prípraviek 2018 podľa propozícií. 

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

 

K bodu 7. V čase konania tohto zasadnutia VV ešte neboli k dispozícií propozície 

medzioblastného turnaja mladších žiakov pre rok 2018. Známy je len poriadateľ 

tohtoročného turnaja, ktorým je TFZ Martin a predpokladaný termín konania 

29.05.2018. Do tohto termínu je potrebné zistiť aj možnosti, kde by sa turnaj odohral, 

nakoľko po minuloročnom turnaji sa predseda TMK a predseda KM TFZ zhodli, že by 

bola najvhodnejšia hracia plocha s prírodným trávnikom. Úlohy k organizačnému 

zabezpečeniu (dresy, rozhodcovia) boli rozdelené. Bližšími informáciami sa bude VV 

zaoberať na nasledujúcom zasadnutí VV v apríli. 

 

Uzn.č.18/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie k príprave medziblastného turnaja  

 mladších žiakov. 

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

 

K bodu 8.  Do programu konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 16.03.2018 (piatok) o 16.00 hod. 

v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine bol zaradený ďalší bod „Schválenie 

návrhu na prijatie za riadneho člena TFZ“. Dňa 23.02.2018 spolu so všetkými 

povinnými prílohami bola doručená písomná žiadosť od FK Valča. Žiadosť uvedeného 

subjektu spĺňa požiadavky podľa čl. 22 ods. 6 Stanov TFZ. Pozvánka s programom 

bude zaslaná delegátom konferencie poštou. Materiály k rokovaniu konferencie budú 

sprístupnené na webovom sídle TFZ. V súlade so Stanovami TFZ bude pozvaných 32 

delegátov s právom hlasovať. 

 

Uzn.č.19/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie ku konferencii TFZ, ktorá sa uskutoční  

 16.03.2018 a schválil program konferencie TFZ. 

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

 

K bodu 9. Rôzne: 

p. Horák – informoval o skutočnostiach v súvislosti s výstavbou futbalového štadióna 

v meste Martin. Predstavitelia mesta Martin sa majú stretnúť so zástupcami SFZ.  

- informoval o zámere novelizácie Stanov SsFZ, 

- informoval o zaslanej žiadosti o dotáciu v programe Podpora rozvoja športu na rok 

2018 z Úradu vlády SR, 

- informoval o termíne vyhodnocovania a schvaľovania žiadostí o finančný príspevok 

v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa, 

kde žiadosti mali byť vyhodnotené do 28.02.2018. Avšak pre vysoký počet podaných 

žiadostí budú podporený žiadatelia známy až po 10.03.2018.  

- informoval o prepise budovy na nového vlastníka v ktorej sídli TFZ, je potrebné 

zvážiť čo si TFZ necháva vo svojom majetku a čo môže nový vlastník zlikvidovať.  

p. Baják – informoval o stretnutí DK ObFZ a RFZ z celého Slovenska, ktoré sa 

uskutoční 16.03.2018 a ktorého sa zúčastní.  

 

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

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ                                           


