
 

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. 06/2018  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 25. 06. 2018 

 

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 rozhodcov a delegátov za jarnú  

     časť ročníka 2017/2018 (písomne)   Z: Ing. Šmid 

4. Vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník  

     2017/2018 (písomne)     Z: Baják 

5. Vyhodnotenie ročníka 2017/2018 (písomne) Z: Mgr. Borcovan, Moric 

6. Príprava a zabezpečenie konferencie TFZ Z: Horák, Tileschová, Arvay 

7. Predloženie a schválenie rozpisu futbalových 

    súťaží TFZ pre ročník 2018/2019   Z: Mgr. Borcovan, Tileschová 

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 sl. Tileschová. Uznesenia 

z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Uznesenie č. 38/2018 bolo splnené 

zverejnením predbežného programu konferencie TFZ na webovom sídle TFZ dňa 

22.05.2018. Taktiež uznesenie č. 39/2018 bolo splnené zverejnením upravenej Smernice 

o bezhotovostnom styku na webovom sídle TFZ dňa 24.05.2018. V rámci tohto bodu 

zhodnotili prítomní členovia VV TFZ uskutočnené akcie v mesiaci jún, konkrétne 

medzioblastný turnaj mladších žiakov, turnaj prípravky U11 Memoriál Silvestra Huja 

v Sučanoch organizovaný v rámci projektu futbalového víkendu pre najmenších 

financovaný z dotácie ŽSK, turnaj žiakov Memoriál Ľudovíta Hojného v Diviakoch, 

organizovaný taktiež v rámci projektu futbalový víkend pre najmenších a dotácie od ŽSK 

a SsFZ, a reprezentačné stretnutie víťaza I. QUICK triedy s výberom TFZ. Predseda 

TMK TFZ p. Petrík v súvislosti s výberom TFZ vyjadril nespokojnosť s neúčasťou 

niektorých nominovaných hráčov, ako aj hromadné ospravedlňovanie či už zo strany 

hráčov alebo klubov. V zmysle RS TFZ budú hráči, ktorí neboli riadne ospravedlnení 

odstúpený na riešenie DK TFZ.  

 

Uzn.č.40/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o konaných akciách v mesiaci jún 2018 

a ukladá vyúčtovať dotácie, ktoré boli poskytnuté na turnaje v rámci projektu 

Futbalový víkend pre najmenších. 

          Z: sekretár TFZ 

          T: do 30.09.2019 

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

 

K bodu 3.  K tomuto bodu sa vyjadril predseda KR TFZ p. Ing. Šmid. Všetci prítomní obdržali 

písomný materiál s vyhodnotením rozhodcov a delegátov TFZ za jarnú časť súťažného 

ročníka 2017/2018. V správe sa spomína činnosť KR, ktorá zasadala pravidelne každý 

utorok, absencie R na zápasoch (3 neospravedlné absencie v priebehu jarnej časti), chyby 

R v zápisoch o stretnutí, hodnotenie rozhodcov za jarnú časť, oddielová príslušnosť, 



zoznam stretnutí na ktoré neboli delegovaní R a AR (celkom 16 stretnutí – 4x žiaci, 2x 

dorast, 6x II. trieda, 4x I. trieda). V zmysle RS TFZ čl. X. bod 5 predpísaný počet 

aktívnych R v jarnej časti nesplnili tieto kluby :  

- V. liga – Blatnica, T. Štiavnička, Sučany 

- I. trieda – Lipovec, Príbovce, Ďanová, Trebostovo, T. Teplice, Mošovce, H. Štubňa, 

Belá „B“ – Necpaly, 

- II. trieda – Slov. Pravno, T. Štiavnička „B“, Valča, Turček, Krpeľany. 

V zmysle RS TFZ čl. X. bod 5 uhradia poplatok za chýbajúcich R vo výške 70,- € - Belá 

B, H. Štubňa, Lipovec, Mošovce, Príbovce, Slov. Pravno, Slovany, T. Teplice, T. 

Štiavnička „B“ , 140,- €- Ďanová, Trebostovo. 

 Kluby, ktoré majú nad stanovený počet R dostanú 70,- € - Dubové, Košťany, Háj, Malý 

Čepčín. Správu s vyhodnotením R a DZ za jarnú časť ročník 2017/2018 obdržali všetci 

prítomní a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.   

 

Uzn.č.41/2018 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú časť 

ročníka 2017/2018. 

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

 

Uzn.č.42/2018 VV TFZ ukladá ekonómovi TFZ zaslať finančné prostriedky pre FK, ktoré majú  

 nad stanovený počet aktívnych R, vo výške 70 €. 

        Z: ekonóm TFZ 

        T: do 31.07.2018 

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

 

K bodu 4. K tomuto bodu sa vyjadril predseda DK TFZ p. Baják. Všetci prítomní obdržali písomný 

materiál k vyhodnoteniu činnosti DK za súťažný ročník 2017/2018 a je k nahliadnutiu na 

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

zasadnutiach riešila previnenia hráčov, 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 180 disciplinárnych previnení. Správa DK ďalej konštatuje, že zo strany rozhodcov 

pokračujú nedostatky v popise priestupkov vylúčených hráčov, ktoré musela DK 

v konečnom dôsledku riešiť s KR. U FK vo viacerých prípadov riešila DK neplnenie si 

povinností pri úhrade MZF. DK po dohode s VV TFZ zrušila účinnosť udelených 

a evidovaných ŽK v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 pri ktorých nebola 

uložená DS. DS udelená za 5 ŽK v poslednom kole jesennej časti musela byť v jarnej 

časti vykonaná. 

 

Uzn.č.43/2018 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník 2017/2018. 

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

 

K bodu 5.  Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan. Prítomným bol 

predložený materiál s vyhodnotením I. a II. QUICK triedy. Materiály obsahujú konečné 

tabuľky, stretnutia ktoré boli kontumované, schválené zmeny hracích dní a časov MFS, 

informácie o počte divákov, o najväčšom počte gólov, počte PK a pod. Materiál je 

uložený na sekretariáte TFZ a bude zverejnený na webovom sídle TFZ ako materiál na 

rokovanie konferencie TFZ. K vyhodnoteniu ročníka 2017/2018 sa vyjadril aj predseda 

KM p. Moric. Predniesol správu, ktorá obsahuje vyhodnotenie každej súťaže mládeže – 

dorast, žiaci, mladší žiaci a prípravka. Pri každej kategórií je spomenutý počet MFS, 

počet divákov, počet strelených gólov, najlepší strelci, počet udelených kariet, 

kontumácie, konečná tabuľka. Materiál je uložený na sekretariáte TFZ a bude zverejnený 

na webovom sídle TFZ ako materiál na rokovanie konferencie TFZ.  

 

Uzn.č.44/2018 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie súťažného ročníka 2017/2018.  

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

 

K bodu 6. Konferencia je po organizačnej stránke zabezpečená a uskutoční sa 02. júla 2018 o 16.00 

hod. v Čiernej pani v Martine. Pozvánky spolu s predbežným programom budú zaslané 



poštou na jednotlivé kluby 24.06.2018. Materiály na rokovanie konferencie budú 

zverejnené na webovom sídle TFZ, kde sa môžu delegáti konferencie s nimi oboznámiť, 

prípadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť. V súlade so Stanovami TFZ je 33 delegátov 

s právom hlasovať. Vedením konferencie bol poverený p. Ing. Peter Šmid.  

 

Uzn.č.45/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti a zabezpečení Konferencie 

TFZ, ktorá sa bude konať 02. júla 2018 o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine. 

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

 

K bodu 7. Všetkým členom VV bol návrh Rozpisu súťaží TFZ 2018/2019 zaslaný e-mailom pred 

zasadnutím VV TFZ. Postupne prezident TFZ prešiel zmeny, ktoré bolo nevyhnutné 

zapracovať, ktoré vzišli z praxe. Doplnili sa počty účastníkov na základe prijatých 

prihlášok a navrhli sa jednotlivé začiatky súťaží. Návrh bude zverejnený na webovom 

sídle TFZ ako materiál na rokovanie konferencie TFZ. Na konferencii dňa 02.07.2018 

bude potvrdený Konferenciou TFZ. 

 

Uzn.č.46/2018 VV TFZ prerokoval a schválil návrh Rozpisu súťaží TFZ 2018/2019. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 8. Rôzne: 

 

  p. Horák – informoval o zaraďovaní jednotlivých družstiev futbalových klubov vo 

vyšších súťažiach v pôsobnosti SsFZ. Taktiež informoval o neprihlásení družstiev 

Blatnice a MŠK Fomat Martin „B“ do 5. ligy sk. „B“ SsFZ a z toho vyplývajúce posuny 

zostupujúcich resp. postupujúcich v 5. lige sk. „B“. 

 - informoval o konaní konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 28.06.2018 v Bratislave. 

Predmetom rokovania bude aj schvaľovanie výšky členských poplatkov SFZ, ich 

prerozdelenie a taktiež prerozdelenie príspevku uznanému športu. Príspevok uznanému 

športu predstavuje cca 531 € na jedno mládežnícke družstvo. 

 

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

za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ                                           


