
 

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. 02/2018 

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 04. 02. 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. Správa o hospodárení TFZ za rok 2018, informácia 

o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 31.12.2018,   Z: Arvay 

4. Správa o platobnej disciplíne klubov, evidencia pokút 

a správy transparentného účtu za rok 2018 (písomne) Z: Bučko  

5. Zhodnotenie 24. roč. plesu TFZ, stav, výsledok plesu 

schválenie záverečného účtu plesu    Z: Horák, Arvay, Žalmanová 

6. Príprava školenia R a DZ (miesto,termín,financovanie) Z: Ing. Šmid 

7. Príprava stretnutia s klubmi    Z: Horák, Žalmanová 

8. Prerokovanie zmeny dočasného sídla TFZ  Z: Horák 

9. Rôzne 

10. 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 p. Žalmanová. 

Uznesenia sú splnené.  

 

K bodu 3.  K tomuto bodu sa ako prvý vyjadril ekonóm TFZ p. Arvay, ktorý predložil písomnú 

správu o hospodárení TFZ za rok 2018, ktorá bude predložená aj delegátom na 

najbližšej Konferencii TFZ. Na základe tejto správy zhodnotil hospodársky 

výsledok ako kladný. TFZ nemá záväzky voči iným subjektom. 

 

Uzn.č.7/2019  VV TFZ vzal na vedomie písomnú správu ekonóma TFZ o hospodárení TFZ 

za rok 2018. 

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

 

K bodu 4.  Predseda HK sa ospravedlnil, že z dôvodu súkromných záležitostí nepredložil 

písomnú správu HK TFZ o platobnej disciplíne FK a evidencii pokút a správy 

transparentného účtu. Správa bude zaslaná e-mailom členom VV TFZ.  

 

K bodu 5. Členovia VV TFZ a predsedovia odborných komisii zhodnotili 24. ročník plesu 

TFZ spojeného s vyhlásením ankety „Najlepší futbalista roka 2018“. Prezident TFZ 

poďakoval všetkým členom, ktorí sa podieľali na organizácii. Skonštatoval, že ples 

sa vydaril po organizačnej aj spoločenskej stránke s čím súhlasili aj ostatní členovia 

VV. Na plese boli vyhlásení najlepší futbalisti roka 2018: Branislav Plešo, Peter 

Gorgosz, Lukáš Čiljak, Rastislav Karas, Viktor Rác, Michal Bízik, Milan Koleník, 

Martin Ličko, Peter Lúdik, Jozef Šavol, Tomáš Krnáč. Najlepší dorastenec za rok 

2018 – Denis Košárik a najlepší žiak za rok 2018 – Dušan Segeč. Taktiež bola 

vyhlásená aj Píšťalka roka 2018 – Jakub Dubovec, Trénerská osobnosť Turca – Ing. 

Otto Líška a funkcionárske osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Turci 



a tiež dobrý vzťah medzi TFZ a FK pri príležitosti 25. výročia od vzniku TFZ. 

Ocenené funkcionárske osobnosti ocenené na plese boli Imrich Arvay, Ing, Jaroslav  

Bágel, Pavol Baják, Ing. Jozef Balko, Mgr. Daniel Borcovan, Mgr. Peter Bučko, 

Ing. Boris Burger, RSDr. Pavol Hanko, Jozef Huťka, Peter Jesenský, Jozef Košút, 

Eduard Maňúr,  Stanislav Petrík, Ján Rusnák, Ing. Miroslav Skalák, Ing. Ľudovít 

Smik, Ján Šalát, Ing. Peter Šmid, Elena Štanclová, Ján Štefanides, Oľga Vaváková, 

Ľudovít Lettrich. Ďalší funkcionári budú ocenení aj v priebehu roka 2019. Ďalej sa 

k plesu vyjadril aj ekonóm TFZ p. Arvay. V krátkosti uviedol príjmove 

a výdavkové položky, ktoré bolo potrebné v niektorých prípadoch ešte doplniť. 

Príjmové položky tvorili aj dotácie od samospráv a združení (T. Teplice a ZMOT),  

a primátora mesta Martin p. Danka, ktorý prispel na činnosť vo výške 1000 € 

a rôznych iných sponzorov. Z dôvodu doplnenia niektorých údajov bude záverečný 

účet plesu v písomnej podobe predložený neskôr. 

 

Uzn.č.8/2019  VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie 24. ročníka plesu TFZ. 

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

 

K bodu 6. Predseda KR TFZ p. Šmid informoval o termíne školenia R a DZ pred jarnou 

časťou ročníka 2018/2019. Seminár sa uskutoční 16. - 17.03.2019 (sobota - nedeľa) 

v hoteli Gader v Blatnici. Každý rozhodca a delegát uhradí poplatok 10 € na 

sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ. Rozhodcovia, ktorí sa seminára nezúčastnia 

a zúčastnia sa preskúšania v inom termíne uhradia 15 €. 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. Informoval, že seminára sa zúčastní aj lektor zo SFZ p. Bystrík Nemček. 

Taktiež súčasťou programu seminára je povinná aj prednáška prvej pomoci, ktorú 

zabezpečí p. Repišťák. Presný program semináru predloží predseda KR na 

najbližšom zasadnutí VV.  

  

Uzn.č.9/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti seminára R a DZ.  

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

 

K bodu 7. VV TFZ na svojom zasadnutí dňa 14.01.2019 v rámci schvaľovania plánu práce 

orgánov TFZ na I. polrok 2019 schválil aj konanie spoločného stretnutia vedenia 

TFZ so zástupcami futbalových klubov jednotlivých súťaží. Toto stretnutie sa 

uskutoční tou15.03.2019 o 16.30 hod. v Blatnici. Pozvánky budú predsedom FK 

zaslané poštou. Organizačné záležitosti budú dojednané s prevádzkarom týždeň 

pred stretnutím. 

 

Uzn.č.10/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti stretnutia s klubmi. 

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

 

K bodu 8. Ku dňu 09.02.2019 končí nájomná zmluva v budove na adrese Andreja Kmeťa 26. 

Z toho dôvodu je potrebné zabezpečiť dočasné sídlo. Prítomní si prešli možnosti, 

ktoré prichádzali do úvahy a dohodli si termín na osobné prehliadky na 08.02.2019, 

kedy bude potrebné rozhodnúť.  

 

K bodu 9. Rôzne:  

p. Horák – informoval o zaslaní informácii o štatutárnom orgáne TFZ na 

ministerstvo vnútra v súlade s novelou zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

a ustanovenia § 20a, ods.1, 

- informoval o stretnutí predsedov ObFZ v pôsobnosti SsFZ v  rámci ktorého si 

prešli návrh novelizácie stanov SsFZ a tiež diskutovali o povinnosti nahrávania 

videozáznamov vyšších futbalových súťaží na web, problematikou nedostatku 

rozhodcov, kreditný systém čerpania príspevku z uznaného športu a ďalších vecí 

v rámci futbalového hnutia, 

- informoval o dotácii na činnosť TFZ pre rok 2019 od Stredoslovenského 

futbalového zväzu, ktorá bola pripísaná na účet v mesiaci január 2019 vo výške 



3900 €. Z dotácie je možné uhradiť nájom, výdavky spojené s činnosťou orgánov 

ObFZ, nákup materiálu, telekomunikačné poplatky a pod.  

- informoval o možnosti uzavretia charitatívnej reklamy, ktorej podmienkou je 

zmena názvu súťaží, informoval taktiež o iných podmienkach a benefitoch, ktoré zo 

zmluvy vychádzajú. Prítomní súhlasili s uzavretím zmluvy s plnením v zaujímavej 

finančnej hodnote v prospech TFZ a FK a udelili prezidentovi TFZ mandátu na 

rokovanie s konateľom spoločnosti a podpisu zmluvy. Podrobnejšie informácie 

a výsledok rokovania podá prezident na najbližšom zasadnutí VV (vzhľadom na 

rokovanie sa názov a suma plnenia neuvádzajú v tomto zápise). 

- informoval o pripravenosti turnaja prípravky U11, ktorý sa bude konať 

v Turanoch dňa 02.03.2019. Turnaj zároveň bude slúžiť na výber nominácie do 

výberu TFZ v kategórii U11, ktorý sa zúčastní turnaja „O Stredoslovenský pohár 

prípraviek 2019“, ktorý sa bude konať v Žiline. Dátum turnaja zatiaľ nie je známy, 

bude upresnený poriadateľom turnaja ObFZ Žilina v priebehu mesiaca marec 2019. 

Turnaja sa zúčastnia oblastné výbery futbalových zväzov v pôsobnosti SsFZ.  

- informoval o nutnosti poverenia niekoho dočasným vedením komisie mládeže 

TFZ. Touto záležitosťou sa budú členovia VV TFZ zaoberať na najbližšom 

zasadnutí VV.  

 

Uzn.č.11/2019 VV TFZ udeľuje prezidentovi TFZ mandát na rokovanie s konateľom 

spoločnosti vo veci charitatívnej reklamy s následným plnením a k podpisu 

zmluvy. 

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

 

K bodu 10. Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ, ktorý sa poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

  

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


