
 

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. 05/2019 

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 20. 05. 2019 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

    Ďalej prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

     

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie                                        Z: Horák 

2. Kontrola uznesení                         Z: Žalmanová 

3. Priebežné hodnotenie súťaží TFZ,  

používanie ISSF systému   Z: predsedovia komisií, VV TFZ 

4. Príprava a zabezpečenie mládežníckych  

turnajov konaných v mesiaci jún 2019 Z: Horák, Žalmanová, Ing. Šmid, 

Borcovan  

5. Schválenie realizačného tímu pre výber  

dospelých s víťazom I. triedy   Z: Petrík  

6. Príprava RS TFZ pre ročník 2019/2020,  

predloženie návrhov za jednotlivé komisie Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová, 

           predsedovia komisií    

7. Správa HK TFZ o plat. disciplíne klubov Z: Bučko 

8. Návrhy rozhodcov na postup do súťaží SsFZ Z: Ing. Šmid 

9. Zvolanie Konferencie TFZ (v zmysle Stanov 

TFZ, rozdelenie úloh, materiálno-technické 

zabezpečenie)     Z: Horák, čl. VV TFZ 

10. Informácie z konferencie SsFZ (06.05.2019) Z: Horák   

11. Rôzne 

12. 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 z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. V rámci toho bodu 

informoval prezident TFZ o úhrade nájmu na dva roky za trvalé priestory TFZ 

v zmysle dodatku k nájomnej zmluve. Predseda TMK p. Petrík informoval 

o nominácii na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý sa bude konať 

23.05.2019 v Ľubochni a ktorého sa zúčastní výber TFZ. Doprava ako aj dresy sú 

pre výber zabezpečené.  

 

K bodu 3.  K priebežnému hodnoteniu súťaží TFZ sa ako prvý vyjadril predseda ŠTK p. 

Borcovan. Prítomným členom zhrnul šetrenie incidentu, ktorý sa odohral na MFS 

II. QUICK triedy Kláštor – Háj. ŠTK TFZ nariadila dohrať 18. minút. Prítomný si 

upresnili podmienky za akých môžu jednotlivé družstvá nastúpiť na dohrávané 

stretnutie. Nakoľko to aktuálny rozpis súťaží neupravuje, je potrebné doplniť tieto 

podmienky do nového RS TFZ. Ďalej pokračoval hodnotením stretnutia I. QUICK 

triedy Trebostovo – Bystrička, kde sa taktiež nedohralo stretnutie. Plynulo prešiel 

do hodnotenia súťaží mládeže. V súťažiach prípravky U11 je v jarnej časti ročníka 

najväčším problémom uzatváranie zápisov pre laikov. Kluby uzatvárajú zápisy 

neskoro. KM od ďalšieho ročníka bude musieť pristúpiť k radikálnejšiemu riešeniu 



tohto problému. Žiacke súťaže ako aj U15 aj U13 prebiehajú bez väčších 

problémov. V súťaží dorastu U19 je v jarnej časti ročníka mnoho prekladaných 

zápasov z rôznych dôvodov. Avšak KM TFZ schváli každú zmenu o ktorú FK 

požiadajú ak spĺňajú podmienky stanovené RS. Ďalej pokračoval hodnotením 

súťaží predseda DK TFZ p. Baják. Informoval o podanom odvolaní od TJ 

Družstevník Háj, ktorému z časti vyhoveli ale dve uznesenia odstúpili na OK TFZ.  

 

Uzn.č.31/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o priebežnom hodnotení súťaží TFZ. 

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

  

K bodu 4. Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák, ktorý prešiel aktivity, ktoré sa budú 

konať v mesiaci jún 2019. Dňa 15.06.2019 sa bude konať Memoriál Jaroslava 

Tarabu, ktorý organizuje MŠK Fomat Martin, na ktorý pozval aj výber TFZ 

v kategórii prípravky U11. Realizačný tím výberu predseda TMK navrhol ako 

tréner – Milan Remeň a asistenti trénera – Michal Kempný a Ján Staňo. Dňa 

22.06.2019 sa bude konať už tradičný turnaj žiakov Memoriál Ľudovíta Hojného, 

kde tento rok sa koná už jeho 22. ročník, a ktorý každoročne organizuje TFZ 

v spolupráci s ŠK Dynamo Diviaky. Dňa 29.06.2019, ako ďalší turnaj ktorý 

organizuje TFZ v spolupráci s FO Tatran Sučany, sa bude konať Memoriál 

Silvestra Huja, kde budú štartovať družstvá prípravky U11. Na tieto turnaje, ktoré 

sa konajú v rámci projektu Každým tréningom bližšie k cieľu, TFZ žiadal grant. 

Žiadosť o grant bola úspešná a tento projekt finančne podporila Nadácia Kia 

Motors Slovakia. Prezident TFZ  informoval o zmluve medzi TFZ a Nadáciou Kia 

Motors Slovakia a jej plnení. Na organizáciu Memoriálu Ľudovíta Hojného bola 

TFZ poskytnutá aj finančná dotácia od SsFZ. V rámci tohto bodu si členovia VV 

TFZ a predsedovia odborných komisií prešli jednotlivé stretnutia, na ktorých sa 

uskutoční dekorovanie víťazov jednotlivých súťaží. Prihlášky pre nový súťažný 

ročník 2019/2020 sa budú podávať do 24.06.2019 do 24.00 hod. prostredníctvom 

ISSF. V tomto termíne je potrebné zaevidovať prihlášky aj pre mládežnícke 

družstvá. Do 15.07.2019 však budú prihlášky pre mládežnícke družstvá len ako 

podmienečné, a v prípade odhlásenia družstva do tohto termínu bude FK 

oslobodený od sankcií.  

 

Uzn.č.32/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o príprave a zabezpečení mládežníckych 

turnajov konaných v mesiaci jún 2019. 

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

 

Uzn.č.33/2019 VV TFZ schválil použitie finančného príspevku od Nadácie Kia Motors  

Slovakia na organizáciu projektu „Každým tréningom bližšie k cieľu –

tréningový kemp“, ktorý sa bude organizovať v mesiaci jún 2019, a plnenie 

zmluvy. 

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

 

K bodu 5. Predseda TMK navrhol realizačný tím v zložení Petrík, Bielik, Novák na 

organizáciu zápasu výber TURCA dospelých s víťazom I. QUICK triedy, ktorý sa 

predbežne uskutoční 22.06.2019.  

 

Uzn.č.34/2019 VV TFZ schválil realizačný tím v zložení Petrík, Bielik a Novák pre výber 

Turca na zápas s víťazom I. QUICK triedy.  

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

 

K bodu 6. Pred zasadnutím VV TFZ, p. Žalmanová zaslala členom VV návrh Rozpisu súťaží 

TFZ na súťažný ročník 2019/2020 so žiadosťou o zaslanie prípadných zmien. 

Prítomní si prešli zmeny, ktoré boli zapracované do návrhu. Predseda ŠTK TFZ 

navrhol začiatky jednotlivých súťaží pre ročník 2019/2020, I. trieda – 11. augusta 

2019 (2. kolo), 1. kolo – 29.08.2019 (štvrtok - sviatok), II. trieda – 18. augusta 

(závisí od počtu účastníkov), ktoré sekretár TFZ taktiež zapracuje do návrhu RS 

TFZ. Predseda TMK TFZ p. Petrík navrhol, aby v RS TFZ boli uvedené aj rozmery 



ihriska pre U11 a U13, prípadne aj U9 ak sa v nasledujúcom ročníku bude 

organizovať. Bližšie sa Rozpisom súťaží TFZ pre nový súťažný ročník budú 

zaoberať členovia VV na najbližšom zasadnutí VV a následne bude zaslaný 

delegátom konferencie TFZ. 

 

K bodu 7. Predseda HK TFZ p. Bučko predložil všetkým prítomným správu o platobnej 

disciplíne klubov za obdobie január – marec 2019. V správe sú rozpísané poplatky 

z jednotlivých komisií za každý mesiac. V tomto období bola platobná disciplína 

MZF na požadovanej úrovni. Správa HK TFZ je k nahliadnutiu na sekretariáte 

TFZ. 

 

Uzn.č.35/2019 VV TFZ vzal na vedomie správu Hospodárskej komisie TFZ č. 01/2019. 

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

 

 

K bodu 8.  Predseda KR TFZ p. Šmid informoval o absolvovaní predlicenčného seminára R 

licencie „A“, ktorého sa zúčastnili rozhodcovia Dubovec, Vallo a T. Škvarek. 

Všetci traja úspešne absolvovali uvedený seminár a z toho dôvodu uvedených R 

navrhol na postup do súťaží SsFZ s čím VV TFZ súhlasí. 

 

Uzn.č.36/2019 VV TFZ schválil návrh predsedu KR TFZ na postup rozhodcov Jakub 

Dubovec, Andrej Vallo a Tomáš Škvarek do súťaží riadených SsFZ.  

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

 

K bodu 9. Prítomní v zmysle stanov TFZ podali návrh na zvolanie riadnej Konferencie TFZ. 

Nakoľko sa po Konferencii TFZ koná aktív ŠTK a KM, musí sa konať konferencia 

až po aktíve SsFZ (01.07.2019). Z toho dôvodu členovia VV TFZ stanovili dátum 

04. júla 2018 o 16.00 hod. Pred zasadnutím VV TFZ sekretár overil voľné priestory 

v penzióne Čierna pani v Martine. Konferencia sa bude konať v Lobby bare 

penziónu Čierna pani. Predbežný program konferencie prerokovaný na zasadnutí 

bude zverejnený na webovom sídle TFZ. Oprávnené osoby môžu do 21.06.2019 na 

TFZ písomne doručiť prípadné návrhy do programu konferencie s ich krátkym 

odôvodnením a sprievodnými dokumentami.  

 

Uzn.č.37/2019 VV TFZ schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ, ktorá sa 

uskutoční 04. júla 2019 o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine a ukladá 

sekretárovi TFZ zverejniť predbežný program konferencie TFZ na webovom 

sídle TFZ. 

          Z: sekretár TFZ 

          T: do 23.05.2019 

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

  

K bodu 10. Prezident TFZ p. Horák informoval o konferencii SsFZ, ktorá sa konala 06.05.2019 

v Banskej Bystrici. Súčasťou programu konferencie bola aj správa audítora 

a schválenie zmien a dodatkov Stanov SsFZ. Oba materiály boli konferenciou 

schválené. Taktiež v rámci tejto konferencie informovali o novom sídle SsFZ. 

Stredoslovenský futbalový zväz v spolupráci so SFZ chce ešte v roku 2019 začať 

s výstavbou novej budovy v ktorej by sídlil SsFZ. Taktiež informoval o úprave 

súťaží žiakov a dorastencov v SsFZ a aj o myšlienke, že od ročníka 2021/2022 by 

mohla prebehnúť aj reorganizácia súťaže dospelých SsFZ.  

 

K bodu 11. Rôzne: 

p. Horák - informoval o plánovanej novelizácii registračného a prestupového 

poriadku, kde hlavnou zmenou prejdú aj registračné obdobia, zavedie sa aj nový 

inštitút dočasnej registrácie a bude tiež riešiť amatérske zmluvy v zmysle Zákona 

o športe. Materiál bude prerokovaný na zasadnutí VV SFZ v júni. Taktiež 

novelizáciou by mal prejsť aj súťažný poriadok SFZ.  



- informoval, že SFZ plánuje od 01.01.2020 preplácať vo všetkých mládežníckych 

zápasoch 50% z nákladov na delegované osoby. Momentálne však tento návrh nie 

je nikde oficiálne zverejnený ale bol vo futbalovom hnutí na rôznych fórach 

prezentovaný. 

- informoval, že v dňoch 26.-27.07.2019 v Liptovskom Mikuláši dvojdňový 

licenčný seminár pre získanie licencie Delegáta zväzu (tzv „A“). Záujemcovia 

musia spĺňať podmienky stanovené Smernicou o odbornej príprave delegátov zväzu 

a delegátov stretnutia. Výška poplatku za licenčný seminár je stanovený na 75 € 

(zahŕňa náklady na ubytovanie, stravu, lektorov a materiálno-technické 

zabezpečenie). Delegáti TFZ majú platné licencie do júna 2021. Avšak ak by mal 

niekto nový záujem o licenciu delegáta zväzu, je potrebné sa prihlásiť do 

30.06.2019.  

- informoval o uzavretí zmluvy s telekomunikačným operátorom na volania 

a internet.  

- informoval o zverejnenej zmluve o spolupráci pri realizácii výstavby Pĺtnikov 

medzi mestom Martin a SFZ, ktorá hovorí aj forme výpožičky pre účely TFZ. 

- informoval o zverejnenej dražobnej aukcii, kde predmetom aukcie je budova DO 

Strojár. V čase zasadnutia VV TFZ neboli známe bližšie informácie. 

- informoval o približnej sume, ktorú TFZ získa z 2 % z daní. 

p. Baják – informoval sa o vstupoch na stretnutia, ktoré riadi TFZ pre členov 

orgánov TFZ. Prezident TFZ pripomenul rozhodnutie z roku 2014, aby sme ako 

TFZ nezaťažovali kluby tým, že budú ponúkať zadarmo vstupy. V prípade ak sa 

niekto z členov komisií zúčastní takýchto zápasov, môže priniesť na TFZ doklad, 

ktorý mu bude následne preplatený.  

  

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

prítomným za účasť s prianím úspešného a kľudného ukončenia súťaži v športovej 

atmosfére. 

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


