
 

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. 05/2018  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 21. 05. 2018 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

    Ďalej prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

     

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie                                        Z: Horák 

2. Kontrola uznesení                         Z: Tileschová 

3. Priebežné hodnotenie súťaží TFZ,  

používanie ISSF systému   Z: predsedovia komisií, VV TFZ 

4. Návrhy rozhodcov na postup do súťaží SsFZ Z: Ing. Šmid 

5. Správa HK TFZ o plat. Disciplíne klubov Z: Bučko 

6. Propagácia, sponzorovanie, reklama TFZ Z: čl. VV TFZ, preds. odb. komisií 

7. Schválenie realizačného tímu pre výber  

dospelých s víťazom I. triedy   Z: Petrík  

8. Príprava a zabezpečenie medzioblastného 

Turnaja ml. žiakov    Z: Petrík, Moric, Tileschová 

9. Príprava a zabezpečenie mládežníckych  

turnajov konaných v mesiaci jún 2018  Z: Horák, Tileschová, Moric, Ing. Šmid  

10. Zvolanie Konferencie TFZ (v zmysle Stanov 

TFZ, rozdelenie úloh, materiálno-technické 

zabezpečenie)     Z: Horák, čl. VV TFZ 

11. Úprava Smernice o bezhotovostnom styku Z: Horák, Tileschová 

12. Príprava RS TFZ pre ročník 2018/2019,  

predloženie návrhov za jednotlivé komisie Z: Mgr. Borcovan, Tileschová,    

               predsedovia komisií 

13. Rôzne 

14. 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. 

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

informoval prezident TFZ p. Horák o nákupe reprezentačných dresov pre mládež 

U13 resp. U11, ktoré boli zakúpené v zmysle rozhodnutia VV TFZ. Ekonóm TFZ 

v rámci tohto bodu predniesol plnenie rozpočtu na rok 2018 za 1. až 3. mesiac, 

nakoľko sa ospravedlnil za neúčasť na aprílovom zasadnutí VV TFZ. Hospodársky 

výsledok za toto obdobie je kladný. Predseda TMK TFZ p. Petrík v krátkosti 

informoval o stretnutí predsedov TMK v pôsobnosti SsFZ, ktorého sa zúčastnil 

12.04.2018.  

 

K bodu 3.  K priebežnému hodnoteniu súťaží TFZ sa ako prvý vyjadril predseda ŠTK p. 

Borcovan. Stretnutia I. a II. QUICK triedy prebiehajú bez problémov. Informoval 

o zmenách termínov, ktoré FK žiadajú a ktoré sa týkajú aj posledných hracích kôl. 

Schválenie zmien termínov stretnutí bude závisieť od poradia mužstiev v tabuľke. 

Ak by nebolo umiestnenie v tabuľke jednoznačné, nariadia odohrať MFS mužstiev 

zainteresovaných do postupu v jednom termíne.  Predseda KM p. Moric sa vyjadril 



k súťažiam mládeže ako k bezproblémovým. Jediné negatívum v súťažiach 

mládeže vidí v prekladaní veľkého množstva zápasov. Taktiež jarnú časť ročníka 

2017/2018 poznačilo prekladanie jednotlivých kôl z dôvodu nepriaznivého počasia. 

Avšak v tomto čase sú už všetky dohrávky odohrané. Informoval o kontumačných 

stretnutiach, a vyjadril nespokojnosť s tým, že pri niektorých mládežníckych 

stretnutiach sa nevykonáva konfrontácia, aj keď je pri mládeži povinná. Túto 

skutočnosť zistil vlastným šetrením. Ďalej pokračoval hodnotením súťaží predseda 

DK TFZ p. Baják. Uviedol a zároveň pripomenul že na lavičke náhradníkov majú 

byť len osoby uvedené v zápise, čo nie vždy FK dodržujú. Taktiež vyjadril 

nespokojnosť, že niektorí R uzatvárajú zápisy neskoro po skončení MFS. Predseda 

KR TFZ p. Šmid informoval, že až 79-krát od začiatku jarnej časti ročníka 

2017/2018 rozhodovali súťaže TFZ krajský R, a to z dôvodu že rozhodcovia 

z nominačnej listiny R TFZ sú často ospravedlňovaný, či už z dôvodu pracovných 

alebo súkromných záležitostí. V rámci tohto bodu si členovia VV TFZ 

a predsedovia odborných komisií prešli jednotlivé stretnutia, na ktorých sa 

uskutoční dekorovanie víťazov jednotlivých súťaží. Prihlášky pre nový súťažný 

ročník 2018/2019 sa budú podávať do 24.06.2018 do 24.00 hod. prostredníctvom 

ISSF.  

 

Uzn.č.31/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o priebežnom hodnotení súťaží TFZ. 

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

  

K bodu 4. Predseda KR TFZ p. Šmid informoval o absolvovaní predlicenčného seminára R 

licencie „A“, ktorého sa zúčastnili rozhodcovia Plavecký a Čordáš. Obaja úspešne 

absolvovali uvedený seminár a z toho dôvodu uvedených R navrhol na postup do 

súťaží SsFZ s čím VV TFZ súhlasí. 

 

Uzn.č.32/2018 VV TFZ schválil návrh predsedu KR TFZ na postup rozhodcov Tomáša 

Plaveckého a Štefana Čordáša do súťaží riadených SsFZ.  

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

 

K bodu 5. Predseda HK TFZ p. Bučko predložil všetkým prítomným správu o platobnej 

disciplíne klubov za obdobie január – marec 2018. V správe sú rozpísané poplatky 

z jednotlivých komisií za každý mesiac. V tomto období bola platobná disciplína 

MZF na požadovanej úrovni s výnimkou jedného klubu, ktorý sa omeškal 

s platbami o pár dní a bol odstúpený na DK TFZ. Avšak v náhradnom termíne, 

stanovenom disciplinárnou komisiou, bola MZF uhradená. Správa HK TFZ je 

k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. 

 

Uzn.č.33/2018 VV TFZ vzal na vedomie správu Hospodárskej komisie TFZ č. 02/2018. 

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

 

K bodu 6.  Prezident TFZ p. Horák sa v tomto bode vyjadril k sponzorstvu TFZ. Informoval 

o podaných žiadostiach o dotácie a granty a informoval o úspešnosti, resp. 

neúspešnosti podaných žiadostí. Niektoré žiadosti neboli v čase konania VV TFZ 

vyhodnotené. Rokovania ohľadom reklamy v RS TFZ sú v štádiu riešenia a budú 

jasné neskôr. 

 

Uzn.č.33/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o propagácii, sponzorstve a reklame  

 TFZ. 

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

 

K bodu 7. Predseda TMK navrhol realizačný tím v zložení Petrík, Bielik, Arvay na 

organizáciu zápasu výber TURCA dospelých s víťazom I. QUICK triedy, ktorý sa 

predbežne uskutoční 23.06.2018. V rámci tohto bodu prezident TFZ p. Horák 

navrhol kúpu nových reprezentačných dresov pre výber Turca, nakoľko dresy ktoré 

má TFZ k dispozícii už nie sú vhodné na reprezentáciu zväzu a taktiež funkčnosť 

materiálu z ktorého sú vyrobené už nespĺňa požiadavky. Prítomní spomenuli aj 



kritiku zo strany klubov pri reprezentovaní Turca stále v požičiavaných dresov od 

klubov.  VV TFZ schválil návrh na kúpu nových reprezentačných dresov. 

 

Uzn.č.34/2018 VV TFZ schválil nákup dresov pre reprezentačné účely TFZ pre hráčov  

 v kategórii dospelých. 

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

 

K bodu 8. Dňa 29.05.2018 sa uskutoční medzioblastný turnaj mladších žiakov. Turnaj sa 

uskutoční na ihrisku v Turčianskych Kľačanoch. Šatne, príprava ihriska, priestor 

pre organizátorov a rozhodcov, zdravotník ako aj stravovanie je zabezpečené. VV 

TFZ schválil realizačný tím v zložení tréner Marián Turčina, asistenti trénera 

Vladimír Furo a Dragan Drljača, VD Peter Moric. Taktiež VV TFZ schválil 

použitie dotácie v hodnote 100 € od mesta Martin a dotáciu SsFZ na medzioblastný 

turnaj mladších žiakov vo výške 150 eur. Prezident TFZ p. Horák navrhol odmenu 

pre delegovanú osobu v zaužívaných štandardoch bez navýšenia, s čím prítomní 

súhlasili. 

 

Uzn.č.35/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o príprave a zabezpečení 

medzioblastného turnaja mladších žiakov a schválil zloženie realizačného 

tímu. 

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

 

Uzn.č.36/2018 VV TFZ schválil použitie dotácie v hodnote 100 € od mesta Martin a dotácie 

SsFZ vo výške 150 € na medzioblastný turnaj mladších žiakov.   

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

 

K bodu 9. Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák, ktorý prešiel aktivity, ktoré sa budú 

konať v mesiaci jún 2018. Dňa 16.06.2018 sa bude konať turnaj prípraviek 

Memoriál Silvestra Huja, ktorý organizuje TFZ v spolupráci s  FO Tatran Sučany. 

Dňa 23.06.2018 sa bude konať už tradičný turnaj žiakov Memoriál Ľudovíta 

Hojného, kde tento rok sa koná už jeho 21. ročník. Na tieto turnaje, ktoré sa konajú 

v rámci projektu Futbalový víkend pre najmenších, TFZ žiadal dotáciu aj od ŽSK, 

avšak v čase konanie VV TFZ ešte nie je známe či ŽSK tento projekt podporí. Na 

organizáciu Memoriálu Ľudovíta Hojného bola TFZ poskytnutá aj finančná dotácia 

od SsFZ.  

 

Uzn.č.37/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o príprave a zabezpečení mládežníckych 

turnajov konaných v mesiaci jún 2018. 

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

 

K bodu 10. Prítomní v zmysle stanov TFZ podali návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ. 

Nakoľko sa po Konferencii TFZ koná aktív ŠTK a KM, musí sa konať konferencia 

až po aktíve SsFZ (28.06.2018). Z toho dôvodu členovia VV TFZ stanovili dátum 

02. júla 2018 o 16.00 hod. Pred zasadnutím VV TFZ sekretár overil voľné priestory 

v penzióne Čierna pani v Martine. Konferencia sa bude konať v Lobby bare 

penziónu Čierna pani. Predbežný program konferencie prerokovaný na zasadnutí 

bude zverejnený na webovom sídle TFZ. Oprávnené osoby môžu do 22.06.2018 na 

TFZ písomne doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym 

odôvodnením a sprievodnými dokumentami.  

 

Uzn.č.38/2018 VV TFZ schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ, ktorá sa 

uskutoční 02. júla 2018 o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine a ukladá 

sekretárovi TFZ zverejniť predbežný program konferencie TFZ na webovom 

sídle TFZ. 

          Z: sekretár TFZ 

          T: do 22.05.2018 

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

 



K bodu 11. Z dôvodu, že od jarnej časti ročníka 2017/2018 TFZ prešiel na úhradu 

delegovaných osôb prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry (MZF), je potrebné 

novelizovať aj Smernicu o bezhotovostnom styku. Smernica určuje povinnosti 

riadiacich orgánov TFZ Martin, delegovaných osôb a futbalových klubov v rámci 

bezhotovostného styku. Všetky FK v pôsobnosti TFZ Martin sú zaradené do 

systému bezhotovostného styku medzi delegovanými osobami a FK, 

prostredníctvom TFZ a SFZ. Na základe tohto systému sú FK povinné uhradiť v 

lehote splatnosti MZF, prostredníctvom ktorej FK uhrádzajú poplatky stanovené 

orgánmi TFZ Martin a odmeny delegovaných osôb. Smernica určuje aj systém 

úhrady a spôsob výpočtu odmien pre delegované osoby. Dňom 30.06.2018 sa ruší 

Smernica o bezhotovostnom styku schválená na rokovaní VV TFZ dňa 21.09.2015 

a novelizovaná Smernica nadobúda účinnosť dňom 01.07.2018. Novelizovaná 

Smernica bude zverejnená na webovom sídle TFZ. 

 

Uzn.č.39/2018 VV TFZ schválil úpravu Smernice o bezhotovostnom styku s účinnosťou od 

01.07.2018 a ukladá sekretárovi TFZ zverejniť ju na webovom sídle. 

         Z: sekretár TFZ 

         T: do 24.05.2018 

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

  

K bodu 12. Pred zasadnutím VV TFZ, sl. Tileschová zaslala členom VV návrh Rozpisu súťaží 

TFZ na súťažný ročník 2018/2019 so žiadosťou o zaslanie prípadných zmien. 

Prítomní si prešli zmeny, ktoré boli zapracované do návrhu. Predseda ŠTK TFZ 

navrhol začiatky jednotlivých súťaží pre ročník 2018/2019, ktoré sekretár TFZ 

taktiež zapracuje do návrhu RS TFZ. Bližšie sa Rozpisom súťaží TFZ pre nový 

súťažný ročník budú zaoberať členovia VV na najbližšom zasadnutí VV a následne 

bude zaslaný delegátom konferencie TFZ. 

 

K bodu 13. Rôzne: 

p. Ing. Šmid – informoval o úhrade záloh za rozhodcovský balíček od nových R, 

ktorý získali zo SFZ z Konvencie rozhodcov UEFA. Záloha im bude vrátená 

v prípade pravidelného rozhodovania po konci jesennej časti súťažného ročníka 

2018/2019. Taktiež pripomenul zaslanie vrátky pre rozhodcov Bodoň T., Šperka, 

Ursacher, Vallo, Viluda vo výške 17 €, 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. 

p. Petrík – informoval o nominácii hráčov do výberu Turca na reprezentačné 

stretnutie s víťazom I. QUICK triedy. Nominácia bude zverejnená v Úradnej správe 

a pozvánka bude zaslaná hráčom prostredníctvom ich materských klubov. 

p. Horák - informoval o novele zákonníka prace určujúci príplatok za prácu 

v sobotu, nedeľu a vo sviatok pre dohodárov. 

 

K bodu 14. Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť s prianím úspešného a kľudného ukončenia súťaži v športovej 

atmosfére. 

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ                                           


