
 

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. 09/2018  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 17. 09. 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   Z: predsedovia odb. komisií 

4. Evidencia pokút a správy transparentného účtu,  

správa HK TFZ za 4.-7. mesiac 2018   Z: Bučko 

5. Príprava a zvolanie organizačného výboru TFZ  

pre zabezpečenie 24. ročníka plesu s vyhlásením  

11-tky roka 2018, určenie podmienok vyhodnotenia 

funkcionárov pri príležitosti 25 rokov od  

založenia TFZ      Z: Horák, Žalmanová 

6. Návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa  

  2% z daní       Z: Horák 

7. Informácie ku konferencii SsFZ   Z: Horák 

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. V rámci toho bodu 

informoval prezident TFZ o zaslaných vyúčtovaniach finančných príspevkov, 

ktoré TFZ získal na organizáciu mládežníckych turnajov.  

 

K bodu 3.  Ako prvý sa k tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Borcovan. Informoval 

o prvej kontumácii v súťažnom ročníku 2018/2019 v súťažiach dospelých, ktorá 

bola v MFS I. QUICK triedy Mošovce – Ďanová. Kontumácia bola zapríčinená 

z dôvodu poklesu hráčov hostí pod sedem. Ďalej vyjadril nespokojnosť 

z neskorým uzatváraním nominácii pred začiatkom MFS a z toho vyplývajúce 

neskoré začiatky stretnutí. Z toho dôvodu pristúpi ŠTK ku dôkladnejšej kontrole 

začiatkov stretnutí a plnení si povinností v zmysle RS TFZ (pripraviť súpisky 

svojich mužstiev v ISSF najneskôr 25 minút pred stanoveným UHČ) a neplnenie 

týchto povinností budú odstupovať na DK. Ďalej pokračoval s hodnotením súťaží 

predseda KM p. Moric. Informoval o ukončení činnosti člena KM p. Marušku a  

o zmenách termínov MFS. V tejto súvislosti vyjadril nespokojnosť s niektorými 

FK, ktoré si svojvoľne presunuli konanie MFS prípravky, resp. o zmene termínu 

konania neinformovali riadiaci orgán. FK, ktoré si budú svojvoľne, resp. bez 

neinformovania riadiaceho orgánu presúvať stretnutia, budú odstúpené na DK 

z dôvodu porušenia SP. Predseda KR p. Šmid, informoval o obsadzovaní R na 

MFS, kde vo veľkej miere pomáhajú krajskí rozhodcovia, ktorí nie sú delegovaní 

na vyššie súťaže. Avšak, aj napriek tomu sú stretnutia v jednotlivých kolách, 



ktoré nie sú obsadené delegovanými osobami vôbec. Prezident TFZ v rámci toho 

bodu spomenul množiace sa otázky futbalovej verejnosti ohľadom zverejňovania, 

resp. nezverejňovania Úradnej správy TFZ v MY Turčianske Noviny ako aj 

výsledkov mládežníckych stretnutí. Ako prezident TFZ informoval na konferencii 

TFZ v júli, MY Turčianske Noviny sú súkromné printové médium a preto nie je 

v našej kompetencii čo a kedy spomínané noviny uverejnia.   

 

Uzn.č.55/2018 VV TFZ vzal na vedomie priebežné  hodnotenie súťaží TFZ. 

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

 

K bodu 4.  Predseda HK TFZ p. Bučko sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí. Bod 

bude prerokovaný na ďalšom zasadnutí VV TFZ. 

 

K bodu 5. 24. ročník plesu TFZ s vyhlásením 11-tky roka sa pravdepodobne uskutoční 

25.01.2019 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine. Sála už je 

zarezervovaná. Organizačný výbor pre zabezpečenie plesu bol zvolaný a tvorí ho 

prezident TFZ, členovia Výkonného výboru a odborných komisií, ekonóm 

a sekretár TFZ. Aby ples nebol pre TFZ finančne náročný, je potrebné osloviť 

sponzorov vďaka ktorým zabezpečíme dôstojné športovo-spoločenské podujatie. 

Nakoľko v roku 2019 bude TFZ oslavovať výročie 25. rokov od založenia, VV 

TFZ sa rozhodol oceniť aj funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci 

a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK. Členovia VV navrhli niekoľko mien, a túto 

možnosť budú mať aj futbalové kluby. V mesiaci október vyjde v Úradnej správe 

výzva pre FK na predkladanie návrhov na toto ocenenie.  

 

Uzn.č.56/2018 VV TFZ schválil zloženie organizačného výboru pre zabezpečenie 24. 

ročníka plesu TFZ.  

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

 

K bodu 6. Prezident TFZ p. Horák navrhol registrovať TFZ do registra prijímateľov na 2 % 

z daní z dôvodu, že počas predchádzajúcich rokov bol prínosom, s čím všetci 

prítomní súhlasili. Po skompletizovaní všetkých dokumentov potrebných na 

registráciu p. Horák vykoná registráciu u notára. 

 

Uzn.č.57/2018 VV TFZ schválil návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa na 2% z daní 

a ukladá prezidentovi TFZ registráciu vykonať.   

          Z: Prezident TFZ 

          T: 01.10.2018 

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

  

K bodu 7. Prezident TFZ pokračoval aj v ďalšom bode, kde informoval o konferencii SsFZ, 

ktorá sa bude konať 04.10.2018 v Banskej Bystrici. Za TFZ sú zvolení delegáti 

konferencie p. Šmid, Bágel, Horák a ako náhradník p. Moric. Nakoľko prezident 

TFZ p. Horák je aj predsedom Odvolacej komisie SsFZ, nemôže sa konferencie 

SsFZ ako delegát zúčastniť a preto sa momentálne jeho mandát neuplatňuje. 

Z toho dôvodu sa konferencie SsFZ zúčastní riadne zvolený náhradník p. Moric. 

Za FK sú zvolení delegáti konferencie p. Burger (Fomat Martin), Jesenský 

(Žabokreky), Hajčík (Blatnica) a ako náhradník p. Ondruš (Diviaky). Kedže sa p. 

Hajčík vzdal funkcie, právo zúčastniť sa konferencie pripadá zvolenému 

náhradníkovi. Týmto delegátom bude zaslaná pozvánka a materiály ku 

konferencii budú zverejnené na webe SsFZ. Jedným bodom programu by mala 

byť aj zmena Stanov SsFZ, avšak ako informoval p. Horák, toto schvaľovanie 

bude pravdepodobne presunuté na ďalšiu najbližšiu konferenciu SsFZ. V rámci 

toho bodu prezident TFZ informoval aj o kandidátovi na predsedu KR SsFZ, 

ktorým má byť Martin Balko.  

 

Uzn.č.58/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie ku konferencii SsFZ, ktorá sa bude 

konať 04.10.2018 v Banskej Bystrici. 



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

 

K bodu 8. Rôzne: 

p. Šmid – podal návrh na doplnenie rozhodcu Rusnáka do nominačnej listiny 

rozhodcov pre ročník 2018/2019, čo prítomní členovia VV schválili.  

p. Horák – informoval o možnostiach prenájmov kancelárskych priestorov pre 

sídlo TFZ v meste Martin a okolí. TFZ ma prísľub využívania priestorov 

v novovybudovanom športovom areáli na Pĺtnikoch, avšak výstavba tohto areálu 

bude realizovaná až v roku 2019. Do februára 2019 môže TFZ využívať priestory 

terajšieho sídla, avšak v menšej miere ako tomu bolo doteraz. Prítomní sa zhodli, 

že minimálne do februára 2019 môžeme využívať terajšie priestory v ktorých sídli 

TFZ, a po uplynutí doby na ktorú je nájomná zmluva uzavretá, VV TFZ rozhodne 

o možnom sťahovaní sa do dočasných priestorov, kým nebude športový areál 

vybudovaný. V súvislosti s výstavbou toho areálu taktiež informoval o uznesení 

mestského zastupiteľstva mesta Martin vo veci odkúpenia pozemkov, na ktorých 

bude areál postavený. Taktiež informoval o navýšení sumy na výstavbu tohto 

ihriska z pôvodne avizovaných 500 000 € na predpokladaných 650 000 €.  

  

Uzn.č.59/2018 VV TFZ schválil návrh na doplnenie rozhodcu Rusnáka na nominačnú 

listinu rozhodcov pre ročník 2018/2019.  

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

 

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

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


