
 

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. 04/2019  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 17. 04. 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. Informácie o prestupoch za obdobie 1.-3. mesiac 2019 Z: Žalmanová 

5. Informácia o pripravenosti medzioblastného 

turnaja mladších žiakov     Z: Petrík 

6. Vyhodnotenie školenia R a DZ TFZ   Z: Ing. Šmid 

7. Návrh rozhodcov na školenie licencie „A“ SsFZ  Z: Ing. Šmid 

8. Plnenia rozpočtu a celkového stavu hospodárenia  

za 1. až 3. mesiac 2019, stav záväzkov a pohľadávok Z: Arvay 

9. Schválenie trvalého sídla TFZ    Z: Horák 

10. Informácie ku konferencii SsFZ (06.05.2019)  Z: Horák 

11. Rôzne 

12. Záver         

 

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 z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. V rámci tohto bodu 

zhodnotil predseda TMK TFZ p. Petrík účinkovanie výberu TFZ na turnaji 

„Stredoslovenský pohár prípraviek 2019“, ktorý sa uskutočnil 24.03.2019 v Žiline. 

Výber TFZ sa umiestnil na 10. mieste. Informoval, že je potrebné viac pracovať 

s výbermi, nakoľko všetky oblastné výbery boli herne lepšie, je potrebné 

organizovať viac turnajov a viac medzioblastných stretnutí. V rámci tohto bodu 

informoval prezident TFZ aj o pripísaných finančných prostriedkoch od nového 

sponzora DOUBLE STAR BET, ktorý poslali prvú splátku za plnenie zmluvy. 

Druhá splátka bude pripísaná v júli 2019. Bannery boli klubom odovzdané 

a väčšina FK zaslala aj fotografiu umiestnenia.  

 

K bodu 3.  Predseda ŠTK p. Borcovan zhodnotil doterajší priebeh súťaže I. a II. QUICK 

triedy. Obe súťaže prebiehajú bez problémov. Informoval o preložených niektorých 

stretnutiach s ktorými ŠTK súhlasila. Plynulo prešiel do hodnotenia súťaží 

mládeže. Hlavne v súťaži dorastu U19 je veľký počet zmien termínov. Súťaže 

žiakov prebiehajú bez väčších problémov. Čo sa týka súťaže mladších žiakov 

a prípravky postupne kluby uzatvárajú zápisy pre laikov, ale taktiež prebiehajú bez 

väčších problémov. Pred začiatkom jarnej časti súťaže prípravky bola na KM 

doručená žiadosť od ŠK Drienok Mošovce o preradení ich družstva do druhej 

nadstavbovej skupiny. KM trvala na pokračovaní v zmysle RS TFZ, tzn. že 

nadstavbové časti súťaže prípraviek sú rozdelené podľa umiestnenia po jesennej 

časti. Predseda DK p. Baják tiež informoval, že súťaže po disciplinárnej stránke 

prebiehajú v poriadku.  

 



Uzn.č.21/2019 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie TFZ súťaží. 

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

 

K bodu 4. Sekretár TFZ p. Žalmanová predložila všetkým prítomným správu o transferoch 

v rámci TFZ za obdobie 1. – 3. mesiaca 2019. V tomto čase bolo podaných celkom 

107 žiadostí o prestup, resp. prestup s obmedzením alebo ukončenie prestupu 

z obmedzením. Z celkového počtu podaných žiadostí bolo 67 žiadostí, ktoré sa 

týkali dospelých hráčov, 9 dorasteneckých, 7 žiackych a 8 detí v prípravke. 

Z celkového počtu podaných žiadostí bolo 91 žiadostí schválených a 16 

zamietnutých. Všetkých 16 žiadostí bolo zamietnutých systémom ISSF automaticky 

z dôvodu vypršania lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o transfer. Z celkového počtu 

žiadosti nebola žiadna žiadosť podaná papierovou formou. Všetky žiadosti boli 

schválené podľa platného Registračného a prestupového poriadku SFZ. Pre 

porovnanie – rok 2016: 119 schválených žiadostí (prestup – 66, prestup 

s obmedzením – 38, ukončenie prestupu s obmedzením - 15), rok 2017: 77 

schválených žiadostí (prestup – 38, prestup s obmedzením – 36, ukončenie prestupu 

s obmedzením - 18), rok 2018: 76 schválených žiadostí (prestup – 25, prestup 

s obmedzením – 42, ukončenie prestupu s obmedzením - 9). Správa je súčasťou 

tejto zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. 

 

Uzn.č.22/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o prestupoch za obdobie 1. – 3. mesiaca  

 2019. 

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

 

K bodu 5.  Predseda TMK p. Petrík informoval o medzioblastnom turnaji mladších žiakov, 

ktorý sa bude konať 21.05.2019 v Ľubochni. Poriadateľom turnaja je Liptovský 

futbalový zväz. TMK v mesiacoch marec – máj 2019 pozýva hráčov – ročník 2007, 

na tréningové zrazy, ktoré sa konali v Martine a v Sučanoch. Posledný tréningový 

zraz je naplánovaný na 03.05.2019 v Sučanoch z ktorého vyjde nominácia na 

spomínaný turnaj. Realizačný tím výberu Turca je Marián Turčina – tréner, Peter 

Peržel – asistent trénera, Stanislav Petrík – vedúci družstva. Sekretár TFZ 

zabezpečí dopravu na turnaj. V rámci tohto bodu si prítomní prešli aj 

predpokladané termíny konania mládežníckych turnajov, ktoré TFZ organizuje. Do 

najbližšieho zasadnutia VV TFZ je potrebné dohodnúť navrhnuté termíny 

s funkcionármi FK, na ktorých ihriskách sa konkrétne turnaje organizujú. 

V mesiaci jún sa bude organizovať turnaj žiakov Memoriál Ľudovíta Hojného, 

turnaj prípravky Memoriál Silvestra Huja, a tiež turnaje prípravky U9 a U11, ktoré 

organizuje Fomat Martin, na ktoré pozval výbery TFZ. Predseda TMK p. Petrík 

navrhol organizovať aj nový turnaj v zimných mesiacoch ako Memoriál Petra 

Morica, s čím prítomní súhlasili. V rámci diskusie k tomuto bodu, týkajúceho sa 

mládeže, prezident TFZ p. Horák pripomenul stretnutie s FK vo veci problematiky 

mládežníckeho futbalu na ktorom sa prítomní dohodli 15.03.2019 v Blatnici. Toto 

stretnutie by sa malo zorganizovať v priebehu mesiaca máj 2019. Poveril sekretára 

TFZ, aby preveril možnosti prenájmu zasadačky v DO Strojár a následne bude 

pozvánka zaslaná na FK.  

 

Uzn.č.23/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti medzioblastného turnaja 

mladších žiakov a schválil zloženie realizačného tímu výberu Turca. 

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

 

K bodu 6. Predseda KR TFZ p. Šmid vyhodnotil seminár rozhodcov a delegátov TFZ, ktorý sa 

konal 16. a 17. marca 2019 v hoteli Gader v Blatnici. Súčasťou vyhodnotenia je aj 

písomná správa s vyhodnotením seminára. Súčasťou seminára bolo vyhodnotenie 

jesennej časti súťaží, výklad pravidiel futbalu a následné zmeny v PF, videotesty 

(posudzovanie herných situácii), písomný test rozhodcov a delegátov, vypisovanie 

zápisov o stretnutí v systéme ISSF a pokyny pre jarnú časť súťaží. Výklad PF 



a ďalšie prednášky prezentoval predseda KR p. Šmid, člen KR p. M. Škvarek 

a hosť seminára p. Bystrík Nemček – rozhodca SFZ. Seminára sa zúčastnilo 21 

rozhodcov, 1 delegát TFZ, 1 rozhodca, ktorý po určitom čase prejavil opäť záujem 

o rozhodovanie a 4 záujemcovia o rozhodovanie. Nezúčastnení rozhodcovia boli 

ospravedlnení z dôvodu pracovných a súkromných povinností. Noví rozhodcovia 

budú obsadzovaní po zaregistrovaní, podpísaní dohôd a predložení rozhodcovského 

výstroja. Zároveň noví rozhodcovia budú zaradený na nominačnú listinu rozhodcov 

TFZ. Rozhodcovskú výstroj obdržia noví rozhodcovia z Konvencie rozhodcov 

UEFA zo SFZ. Záloha 40 €, ktorú rozhodca uhradí za rozhodcovskú výstroj, bude 

vrátená rozhodcovi v prípade pravidelného rozhodovania po konci jesennej časti 

súťažného ročníka 2019/2020. Náklady na seminár boli hradené z vlastných 

zdrojov účastníkov seminára, príspevkov SsFZ určeného k vzdelávaniu rozhodcov 

a zo zdrojov TFZ (pokuty vyzbierané od R za absencie v roku 2018). 

 

Uzn.č.24/2019 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie školenia rozhodcov a delegátov zväzu  

       TZF.  

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

 

Uzn.č.25/2019 VV TFZ schválil nominačnú listinu rozhodcov TFZ doplnenú o nových 

rozhodcov – Gábor, Jesenský, Mika a Paľovčík. 

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

 

K bodu 7. KR TFZ navrhuje na predlicenčný seminár R licencie „A“ SsFZ rozhodcov – 

Andrej Vallo, Jakub Dubovec a Tomáš Škvarek. Predseda KR nahlásil kontaktné 

údaje v zmysle spravodajcu SsFZ na SsFZ. Seminár licencie „A“ pre rozhodcov 

nahlásených z ObFZ sa uskutočnia 8. mája 2019 v B. Bystrici. 

 

Uzn.č.26/2019 VV TFZ vzal na vedomie návrh KR TFZ vo veci nahlásenia R Vallo, Dubovec  

  a Škvarek na predlicenčný seminár R licencie „A“ SsFZ. 

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

 

K bodu 8. Ekonóm TFZ p. Arvay v krátkosti informoval o plnení rozpočtu za 1. až 3. mesiac 

2019. Hospodársky výsledok za toto obdobie je kladný. Plnenie rozpočtu 

a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2019 a stav pohľadávok 

a záväzkov v listinnej podobe predloží členom VV TFZ na najbližšom zasadnutí. 

 

Uzn.č.27/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o plnení rozpočtu a celkového stavu 

hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2019. 

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

 

K bodu 9. Prezident TFZ spoločne so sekretárom TFZ predbežne zistili možnosti prenájmu 

v DO Strojár a možnej úhrady nájomného na dlhodobé obdobie v zmysle záverov 

z posledného zasadnutia VV TFZ v marci. Prezident TFZ p. Horák predložil 

členom VV návrh dodatku č. 1 k zmluve o prenájme nebytových priestorov 

s účinnosťou od 01.05.2019 za účelom priestorov trvalého sídla TFZ. Taktiež 

predložil zmluvu so SFZ vo veci finančného príspevku na zabezpečenie a 

prevádzku nového sídla TFZ a jej plnenie. Členovia VV TFZ k obom zmluvám 

nemali žiadne výhrady. V rámci tohto bodu si prítomní prezreli aj nové priestory 

sekretariátu TFZ.  

 

Uzn.č.28/2019 VV TFZ schválil návrh dodatku k zmluve o prenájme nebytových priestorov s 

účinnosťou od 01.05.2019 za účelom priestorov trvalého sídla TFZ 

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

 

 



Uzn.č.29/2019 VV TFZ schválil zmluvu so SFZ vo veci finančného príspevku na 

zabezpečenie a prevádzku nového sídla TFZ a jej plnenie. 

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

 

K bodu 10. Jedným z bodom programu konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 06.05.2019 

v Banskej Bystrici je návrh na úpravu a doplnenie stanov SsFZ. K tomuto bodu 

programu sa niekoľkokrát stretli aj predsedovia ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Ďalším 

bodom je tiež aj voľba člena volebnej komisie SsFZ za Žilinsky kraj. Prezident TFZ 

p. Horák navrhol ako kandidáta na túto funkciu pána Pavla Bajáka. Delegáti 

konferencie SsFZ za TFZ obdržia pozvánku spolu s materiálmi e-mailom a mali by 

byť aj zverejnené na webovom sídle SsFZ. Nakoľko niektorí z riadne zvolených 

delegátov na konferencie SsFZ stratili mandát, vzdali sa mandátu a pod. je potrebné 

do budúcnosti navrhnúť a schváliť náhradníkov na konferencie SsFZ. 

 

Uzn.č.30/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie ku konferencii SsFZ, ktorá sa bude 

konať 06.05.2019 v Banskej Bystrici. 

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

 

K bodu 11. Rôzne: 

 

p. Horák – informoval o e-maily od SFZ vo veci obnovy riadneho členstva v SFZ 

pre ŠK Sklené, nakoľko v zmysle rozhodnutia konferencie SFZ, futbalové kluby 

ktoré neprihlásia žiadne družstvo do súťaže v období 2 rokov sa stávajú neaktívnym 

členom. ŠK Sklené má udelené podmienečné členstvo na fungovanie v súťaží avšak 

musí predložiť žiadosť spolu s povinnými prílohami na obnovu. ŠK Sklené bol 

o tejto obnove členstva informovaný a vykonajú kroky k obnove.  

- informoval o stretnutí predsedov Odvolacích a Disciplinárnych komisií, ktoré sa 

konalo 29.03.2019 v Žiline. 

- navrhol zverejniť zámer organizovania v priebehu roka 2019 školenie prvej 

pomoci pre zdravotníkov na MFS a tiež školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C 

licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Organizácia týchto školení je však 

závislá od predpokladaného záujmu zo strany futbalových klubov. Z toho dôvodu je 

potrebné zistiť predbežný záujem. Táto informácia bude zverejnené v úradnej 

správe.   

 

K bodu 12. Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


