
 

T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin, číslo tel. fax: 043/4237313, e-mail: tfz@tfz.sk 

 
Z Á P I S  č. 10/2019 

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 21. 10. 2019 

 

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 komisií  

4. Správa o prestupoch za obdobie  

1. až  9. mesiac 2019          Z: Žalmanová 

5. Správa o hospodárení za 1. až 3. štvrťrok 2019      Z: Arvay 

6. Správa EK TFZ o plat. disciplíne klubov       Z: Bučko 

7. Novelizácia Smernice o financovaní turnajov  

mládeže s príspevkom TFZ        Z: Horák, Ing. Bágel, Žalmanová 

8. Príprava 25. ročníka plesu TFZ, propagácia,  

sponzorovanie         Z: organizačný výbor 

9. Rôzne 

10. 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. Uznesenie č. 56/2019 

bolo splnené 03.10.2019 registráciou TFZ do zoznamu prijímateľov z 2 % z daní. 

V rámci tohto bodu spomenul aj konanie mimoriadneho VV TFZ, ktoré sa konalo 

08.10.2019, na ktorom členovia VV TFZ prerokovali informácie vo veci 

prerozdelenia príspevku vo výške 87 000 € pre FK na území Turca v rámci 

projektu podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 

– III. etapy. Na základe informácii zo zápisnice VV SFZ, informoval, že bol 

presunutý termín zverejnenia úspešných žiadateľov a to do 05.11.2019.  

 

K bodu 3.  K tomuto bodu sa prvý vyjadril predseda ŠTK TFZ p. Mgr. Borcovan. Súťaže I. 

a II. DOUBLE STAR BET triedy prebiehajú viac menej bez problémov. 

Informoval o dopísaní ŽK hráčovi Mariánovi Špirkovi (reg. č. 1143073), ktorá 

nebola uvedená v ZoS, avšak ŠTK na základe vzhliadnutého videozáznamu, ktoré 

si komisia žiadala od všetkých účastníkov I. a II. DOUBLE STAR BET triedy, 

zistila že bola udelená. Súťaže mládeže taktiež prebiehajú bez väčších problémov. 

Problémom je neskoršie uzatváranie zápisov pre laikov v súťažiach kde nebýva 

delegovaný rozhodca, avšak postupne správca súťaže zápisy uzatvára. Ďalej 

informoval, že na najbližšom zasadnutí ŠTK TFZ sa budú zaoberať podnetom, 

ktorý preposlal p. Letko, ktorý bol zaslaný cez portál futbalnet, a ktorý sa týka 

podozrenia na neoprávnený štart hráčov v MFS žiakov T. Teplice – Turany. Ďalej 

pokračoval v hodnotení súťaží TFZ predseda DK TFZ p. Baják, ktorý 

prebiehajúce súťaže v čase od posledného VV do súčasnosti hodnotí ako 

bezproblémové a verí, že v podobnom duchu sa bude niesť aj posledné kolo 

jesennej časti ročníka.  Predseda KR TFZ p. Ing. Šmid informoval o vysokom 

počte ospravedlnených rozhodcov na jednotlivé dni, kde vzniknú situácie že je aj 

17 rozhodcov ospravedlnených. Zo zvyšných  rozhodcov býva v priemere cca 6 

rozhodcov plnoletých, ktorí môžu stretnutia rozhodovať sami. Aj z tohto dôvodu 



bývajú niektoré stretnutia rozhodované laickými rozhodcami, pretože je akútny 

nedostatok rozhodcov. 

 

Uzn.č.69/2019 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie súťaží TFZ. 

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

   

K bodu 4. K tomuto bodu sa vyjadrila matrikárka TFZ p. Žalmanová. Všetci prítomní 

obdržali správu o transferoch za obdobie 1. –  9. mesiac 2019. V správe sa píše 

o počte žiadostí, ktoré boli podané v období január – marec a tiež jún – september, 

o počte schválených a zamietnutých transferoch, o tom koľko ich bolo z kategórie 

dospelých, dorastu, žiakov a prípravky. Do celkového počtu žiadostí sú zarátané 

žiadosti aj o zmenu registrácie/preregistrácie, striedavé štarty a nový inštitút, ktorý 

bol zavedený novelizáciou Registračného a prestupového obdobia v júni, dočasná 

registrácia. V podmienkach TFZ sa dočasná registrácia týkala hráčov TJ 

Družstevník Sklabiňa. Spolu v období od 01.01.2019 do 30.09.2019 bolo 

podaných 394 žiadostí o prestup, resp. prestupov s obmedzením, zmien registrácii 

a striedavých štartov. Z toho sa 281 žiadostí týkalo dospelých hráčov, 56 

dorastencov, 40 žiakov a 17 prípravkárov. V porovnaní s rokom 2018 je to o 8 

žiadostí menej. Z celkového počtu žiadostí bolo schválených 275 žiadostí. Všetky 

žiadosti boli schválené podľa v tom období platných prestupových poriadkov 

SFZ. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.  

 

Uzn.č.70/2019 VV TFZ vzal na vedomie správu o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiac  

 2019. 

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

 

K bodu 5. Ekonóm TFZ predložil všetkým prítomným Správu o hospodárení TFZ za 1. až 3. 

štvrťrok 2019. Na základe tejto správy zhodnotil hospodársky výsledok ako 

kladný. P. Arvay sa vyjadril k jednotlivým položkám. TFZ nemá záväzky voči 

iným organizáciám. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na 

sekretariáte TFZ. V rámci tohto bodu informoval prezident TFZ p. Horák, že 

priebežne boli na účet pripisované aj finančné prostriedky z Finančného 

riaditeľstva SR z 2% z daní za minulý rok. Na 2% z daní TFZ získal 923,02 €. 

Ďalej informoval o vyúčtovaní finančného príspevku SFZ na zabezpečenie 

a prevádzku sídla TFZ, ktoré bolo zaslané v druhej etape dňa 30.09.2019. 

Prítomných informoval o konkrétnych účtovných dokladoch, o zakúpenom 

nábytku a kancelárskeho vybavenia. Nakoľko bola zakúpená aj nová multifunkčná 

tlačiareň, navrhol preradiť starú multifunkčnú tlačiareň pre potreby komisie 

rozhodcov s čím prítomní súhlasili.  

 

Uzn.č.71/2019 VV TFZ vzal na vedomie  informácie o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok  

2019 podané ekonómom TFZ. 

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

 

K bodu 6.  Predseda EK sa ospravedlnil, že z dôvodu neskorej úhrady MZF za mesiac 

september 2019 zo strany FK a pracovných a súkromných povinností nepredložil 

písomnú správu EK TFZ o platobnej disciplíne FK. Správa bude predložená na 

najbližšom zasadnutí VV.   

 

Uzn.č.72/2019 VV TFZ ukladá predsedovi EK TFZ predložiť správu  EK TFZ o platobnej 

disciplíne klubov na najbližšom zasadnutí VV TFZ.  

        Z: predseda EK TFZ 

        T: v texte 

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

 

K bodu 7. Prezident TFZ v spolupráci so sekretárom TFZ predložili prítomným návrh 

novelizácie Smernice o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ. 

Novelizácia vyplynula okrem iného aj zo zmien Stanov TFZ a Organizačného 



poriadku, ktorými sa zrušila Komisia mládeže, a tiež z dôvodu zapracovania 

dodatku č. 1 Smernice, ktorý bol schválený dňa 11.12.2017. Ďalšie zmeny boli 

skôr štylistického charakteru. Smernica nadobúda účinnosť dňa 01.11.2019. 

 

Uzn.č.73/2019 VV TFZ schválil novelizáciu Smernice o financovaní turnajov mládeže 

s príspevkom TFZ a ukladá sekretárovi TFZ zverejniť novelizované znenie 

na webovom sídle TFZ. 

         Z: sekretár TFZ 

         T: do 24.10.2019 

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

 

K bodu 8. Prítomní si prešli podstatné body k zabezpečeniu plesu TFZ. Na najbližšom 

zasadnutí VV TFZ je potrebné rozhodnúť o hudbe, ktorá bude sprevádzať ľudí 

počas celého večera. Prítomní si prešli aj iné funkcie, ktoré je potrebné 

k úspešnému zabezpečeniu podujatia. Súčasťou plesu je aj vyhodnotenie ankiet 

Najlepší futbalista roka 2019, Najlepší dorastenec a žiak za rok 2019, Píšťalka 

roka a Trénerská osobnosť roka. Anketové lístky budú dňa 22.10.2019 zaslané na 

futbalové kluby.  

 

Uzn.č.74/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie k príprave 25. ročníka plesu TFZ. 

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

  

K bodu 9. Rôzne: 

p. Horák – informoval o návrhoch SsFZ na reorganizáciu súťaží mládeže SsFZ 

(dorast, žiaci), ktoré budú prezentované vedením SsFZ aj na spoločnom stretnutí 

klubov. Stretnutie s klubmi zo „severu“ sa bude konať 22.10.2019, ktorého by sa 

mali vo vlastnom záujme zúčastniť hlavne Vrútky a Diviaky. Reorganizácia 

súťaží mládeže SsFZ je súčasťou aj návrhu programu konferencie SsFZ, ktorá sa 

bude konať 05.12.2019 v B. Bystrici.  

- informoval o turnaji prípravky U11 a zimnej halovej ligy žiakov, ktoré sa budú 

organizovať v mesiacoch február-marec 2020. Telocvične na organizovanie 

zimnej halovej ligy žiakov sú zabezpečené. V mesiaci november budú kluby 

prostredníctvom úradnej správy TFZ vyzvané na prihlásenie svojich družstiev do 

tohto projektu. Turnaj prípravky U11 v zimnom období by sa mal predbežne 

konať v Turanoch. Je potrebné v spolupráci s Tatran Turany zabezpečiť 

telocvičňu.  

p. Petrík – v nadväznosti na prezidenta TFZ pokračoval informáciami k turnajom. 

Nakoľko je predpoklad, že v mesiac apríl sa bude opäť konať turnaj oblastných 

futbalových zväzov v pôsobnosti SsFZ, je potrebné aby sa výber prípravky U11 

stretával aj počas zimného obdobia. Taktiež bol výber pozvaný aj na turnaj 

prípravky, ktorý bude organizovať Fomat Martin 18. januára 2020. Z toho dôvodu 

navrhol, aby sa v mesiaci november resp. december zabezpečila telocvičňa aspoň 

v dvoch termínoch. Následne budú kluby vyzvané na nahlásenie hráčov, ktorí by 

sa zúčastnili tréningových zrazov a neskôr reprezentovali TFZ na spomínaných 

turnajoch. 

- ďalej pokračoval informovaním o účasti na turnaji v Púchove, ktorý sa bude 

konať 14. decembra 2019, na ktorom sa zúčastní výber družstva dospelých TFZ. 

Kostru družstva budú tvoriť hráči, ktorí boli vyhodnotení v ankete Najlepší 

futbalista roka 2018. S niektorými už komunikoval a prisľúbili účasť na tomto 

podujatí. S účasťou na tomto turnaji súhlasili prítomní členovia VV. Operatívne 

bude zabezpečená doprava na tento turnaj podľa záujmu nominovaných hráčov.  

- informoval tiež, že dňa 14. októbra 2019 bola na TFZ doručená žiadosť 

o zaslanie návrhov na ocenenie trénerov v Stredoslovenskom regióne, ktoré 

každoročne vyhlasuje TMK SsFZ. Na ocenenie v roku 2019 za TFZ navrhol 

v kategórii najúspešnejší tréner dospelých p. Pavla Šuhaja z Fomatu Martin, za 

najúspešnejšieho trénera mládeže mimo LK p. Ivana Kramára z Attack Vrútky 

a za najúspešnejšieho trénera mládeže LK p. Rastislava Fúčelu z Fomatu Martin. 

S návrhom členovia VV TFZ súhlasili 



 

Uzn.č.75/2019 VV TFZ schválil návrh TMK TFZ na ocenenie trénerov v Stredoslovenskom  

 regióne v roku 2019 za TFZ. 

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

 

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

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


