
 

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. 01/2019 

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 14.01.2019 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

    Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie       Z: Horák 

2. Kontrola uznesení     Z: Žalmanová 

3. Schválenie plánu práce VV TFZ na I. polrok 2019 Z: Horák 

4. Predbežná správa o hospodárení TFZ za rok 2018 

(ústne)       Z: Arvay 

5. Správa o platobnej disciplíne klubov, evidencia  

pokút a správy transparentného účtu za rok 2018 Z: Bučko 

6. Informácie zo školenia lektorov vzdelávania R Z: Ing. Šmid 

7. Informácie o zabezpečení plesu TFZ, príprava Z: org. výbor plesu 

8. Rôzne 

9. Záver       Z: Horák 

    

 

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ. Prezident 

TFZ p. Horák otvoril prvé oficiálne zasadnutie Výkonného výboru v roku 2019. 

 

K bodu 2.  Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Žalmanová. 

Všetky uznesenia sú splnené alebo majú dlhšiu platnosť plnenia. V rámci tohto 

bodu informoval prezident TFZ p. Horák o aktuálnych informáciách, ktoré nie sú 

priamo zaradené do programu zasadnutia VV TFZ. Informoval o obsadenosti 

telocvične na ZŠ Turany na turnaj prípraviek U11, ktorý sa bude konať 

02.03.2019, je potrebné podpísať zmluvu o nájme a dohodnúť platobné 

podmienky a prítomní si rozdelili úlohy k zabezpečeniu turnaja. V nadväznosti na 

turnaj prípravky informoval o turnaji Stredoslovenský turnaj prípraviek U11 – 2. 

ročník, na ktorom štartujú výbery ObFZ. Turnaj v Turanoch bude slúžiť aj na 

vytvorenie výberu TFZ Martin U11. Termín konania Stredoslovenského turnaja 

prípraviek bude zo strany ObFZ Žilina upresnený neskôr po dohode s MŠK 

Žilina. Ďalej informoval o zaslaní vyúčtovania dotácie na činnosť TFZ pre rok 

2018, ktoré bolo zaslané na SsFZ 28.12.2018. Informoval o predpokladanom 

termíne konania Medzioblastného turnaja ml. žiakov, ktorý sa bude konať 

21.05.2019. Organizačné záležitosti k tomuto turnaju budú predmetom rokovania 

VV TFZ v mesiaci marec 2019. Taktiež informoval o konaní zimnej halovej ligy 

žiakov, ktorú organizuje FC Tatran Kláštor pod Znievom, ktorý sa obrátil na TFZ 

so žiadosťou o podporu pri organizovaní tohto podujatia a to konkrétne 

zakúpením putovného pohára pre víťaza tejto ligy, s čím prítomní súhlasili.  

 

K bodu 3.  Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2019 

predložil prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Program zasadnutí VV 

TFZ vychádza z aktuálneho stavu potrieb a požiadaviek TFZ. Súčasťou plánu 

práce VV TFZ je aj predbežne stanovený termín konferencie TFZ, ktorá sa 

uskutoční v období 01.-03.07.2019 (termín bude upresnený), kedy sa uskutoční aj 

aktív ŠTK a KM pred začiatkom novej sezóny 2019/2020. Plán práce obsahuje aj 



termíny iných dôležitých zasadnutí resp. stretnutí, ako napríklad seminár R a DZ, 

ktoré sa uskutoční 16.-17.03.2019 v Blatnici či stretnutie s FK, ktoré sa uskutoční 

deň pred seminárom R 15.03.2019 taktiež v Blatnici. V prípade potreby bude do 

programu zaradené konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena termínov je vyhradená..  

  

Uzn.č.1/2019 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2019. 

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

 

K bodu 4.  Ekonóm TFZ p. Arvay podal ústne predbežnú správu o hospodárení TFZ za rok 

2018. Informoval o počiatočných a konečných stavoch na účtoch TFZ, v pokladni 

a v ceninách. Hospodársky výsledok TFZ za rok 2018 je kladný. V písomnej 

podobe bude správa predložená na ďalšom zasadnutí VV TFZ. Členovia VV TFZ 

nemali k predbežnej správe pripomienky a vzali ju na vedomie. 

 

Uzn.č.2/2019 VV TFZ vzal na vedomie predbežnú správu ekonóma TFZ o hospodárení 

TFZ za rok 2018. 

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

 

K bodu 5. Predseda HK TFZ p. Bučko informoval ústne o evidencii pokút a správe 

transparentného účtu za rok 2018, kde počas roku 2018 nebola udelená žiadna 

pokuta, ktorá by spadala pod DP 57 a 58 a bol by povinný odvod na transparentný 

účet SFZ. Správa o platobnej disciplíne klubov bude predložená na ďalšom 

zasadnutí VV TFZ.  

 

Uzn.č.3/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie podané predsedom HK vo veci evidencii 

pokút a správy transparentného účtu SFZ.  

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

 

K bodu 6. Predseda KR TFZ p. Ing. Šmid informoval o školení lektorov vzdelávania 

rozhodcov, ktoré sa uskutočnilo 12.-13.01.2019 a ktorého sa zúčastnil.  

Absolvovaním tohto školenia získal platnú licenciu na roky 2019-2022 pre 

školenie rozhodcov pre licencie „C“ a „B“ v zmysle Smernice SFZ o odbornej 

príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov 

vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti. Súčasťou školenia boli aj 

videotesty, ktoré budú prednášané aj na školení R a DZ TFZ 16.-17.03.2019 

v Blatnici. V rámci tohto bodu zároveň predseda KR TFZ informoval, že každý 

rozhodca a delegát (bez ohľadu na to či sa seminára zúčastní alebo nezúčastní) 

uhradí poplatok 10 € na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ. Seminára sa môžu 

zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, ktorí uhradia účastnícky poplatok 

30 €, kde 20 € im bude vrátených v prípade, že budú aktívne vykonávať funkciu 

rozhodcu. V zmysle úradných správ SFZ bude TFZ žiadať zabezpečenie 

lektorskej činnosti vykonanú profesionálnym rozhodcom SFZ na tento seminár. 

Súčasťou školenia by malo byť aj školenie prvej pomoci.  

 

Uzn.č.4/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie zo školenia lektorov vzdelávania  

rozhodcov a schválil rozdelenie účastníckych poplatkov a miesto, termín a  

financovanie seminára R a DZ TFZ.  

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

 

K bodu 7. V rámci tohto bodu si prítomní členovia organizačného výboru plesu prešli úlohy 

k úspešnému zorganizovaniu tejto spoločenskej akcie. Všetky potrebné veci, ako 

ceny pre vyhodnotených hráčov, rozhodcu, trénera  a ocenených funkcionárov sú 

zabezpečené. Prítomní si dohodli program a postup pri udeľovaní ocenení 

a taktiež uzavreli návrh ocenených funkcionárov, ktorým bude ocenenie 

odovzdané na plese. Občerstvenie a vecí s tým súvisiace sa dohodnú v týždni pred 

plesom. Prítomní si dohodli ďalšie stretnutie ohľadom plesu, na ktorom 



zosumarizujú aj ceny do tomboly.  

 

Uzn.č.5/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení plesu TFZ a schválil 

návrh ocenených zaslúžilých funkcionárov, ktorým bude ocenenie odovzdané 

na plese TFZ. 

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

 

K bodu 8. Rôzne: 

p. Šmid – informoval o futsalovom turnaji rozhodcov a pohár predsedu KR SsFZ, 

ktorý sa bude konať v predbežnom termíne 16.02.2019 v Ružomberku a na 

ktorom sa zúčastnia aj rozhodcovia z radov TFZ. Prítomní súhlasili s účasťou 

podľa podmienok propozícií.  

p. Horák – informoval o možnostiach prenájmu priestorov ako dočasného sídla 

TFZ. Spolu so sekretárom absolvovali niektoré obhliadky priestorov. Niektorí 

členovia VV navrhli ešte niekoľko možností na prenájom. Na najbližšom 

zasadnutí VV TFZ bude potrebné vybrať jednu z možností, nakoľko v mesiaci 

február 2019 končí nájomná zmluva v terajších priestoroch TFZ.  

 

Uzn.č.6/2019 VV TFZ schválil účasť na futsalovom turnaji rozhodcov a pohár predsedu 

KR SsFZ podľa propozícií (cestovné si hradia účastníci sami). 

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

 

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

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ 

 

                  

                


