
 

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. 06/2019  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 24. 06. 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. Vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú  

     časť ročníka 2018/2019     Z: Ing. Šmid 

4. Vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník  

     2018/2019 (písomne)     Z: Baják 

5. Vyhodnotenie ročníka 2018/2019 (písomne) Z: Mgr. Borcovan 

6. Informácia o činnosti RK, OK   Z: Fabian, Mgr. Hus 

7. Predloženie a schválenie rozpisu futbalových 

     súťaží TFZ pre ročník 2019/2020   Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová 

8. Príprava a zabezpečenie konferencie TFZ Z: Horák, Žalmanová  

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. 37/2019 bolo splnené 

zverejnením predbežného programu konferencie TFZ na webovom sídle TFZ dňa 

23.05.2019.  

 

K bodu 3.  K tomuto bodu sa vyjadril predseda KR TFZ p. Ing. Šmid, ktorý prítomných členov VV 

ústne informoval o činnosti KR, rozhodcov a delegátov zväzu za jarnú časť ročníka 

2018/2019. Z osobných dôvodov písomnú správu predloží prítomným na najbližšom 

zasadnutí VV. Informoval o absenciách R na zápasoch (7 neospravedlnených absencií 

v priebehu jarnej časti), o stretnutiach na ktoré neboli delegovaní R a AR (celkom 13 

stretnutí). Informoval taktiež, že v každom klube I. a II. triedy, okrem Turčeka, bol aspoň 

raz prítomný delegát zväzu. Celkom 41 zápasov rozhodovali rozhodcovia z nominačnej 

listiny SsFZ. Ďalej spomenul sankcie, ktoré KR udeľuje za neskoré ospravedlnenia 

z MFS, resp. neúčasť na stretnutí alebo akciách organizovaných KR. Spolu za jarnú časť 

ročníka 2018/2019 to bolo 370 €. Pripomenul zaslanie vrátky pre rozhodcov Gábor a 

Paľovčík vo výške 20 €, čo sa rovná príspevku R pre aktívnych rozhodcov, ktorí sa 

zúčastnili seminára, z poplatku, ktorý uhradili na školenie v Gaderi, pretože sú stále 

aktívnymi rozhodcami. Zoznam klubov ktoré nesplnili podmienku predpísaného počtu 

aktívnych R, resp. kluby ktoré majú nad stanovený počet R, predloží na budúcom 

zasadnutí VV TFZ.   

 

Uzn.č.38/2019 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú časť 

ročníka 2018/2019. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 4. K tomuto bodu sa vyjadril predseda DK TFZ p. Baják. Všetci prítomní obdržali písomný 

materiál k vyhodnoteniu činnosti DK za súťažný ročník 2018/2019 a je k nahliadnutiu na 



sekretariáte TFZ. Zasadnutia DK sa konali spravidla každý utorok. DK na svojich 

zasadnutiach riešila previnenia hráčov, rozhodcov, DZ, funkcionárov a priestupky FK. 

Uvedené previnenia boli riešené na základe zápisov o stretnutí, správ DZ a vlastných 

zistení a v závažných prípadoch na základe výpovedi pozvaných previnilcoch na DK. DK 

riešila 229 disciplinárnych previnení. Správa DK ďalej konštatuje, že zo strany rozhodcov 

pokračujú nedostatky v popise priestupkov vylúčených hráčov, závažné nedostatky pri 

ukončení stretnutia Kláštor – Háj a následný negatívny dopad, ktorý musela DK 

v spolupráci s ŠTK a KR v konečnom dôsledku riešiť. Po rozhodnutí DK, došlo zo strany 

TJ Družstevník Háj k odvolaniu voči udeleným DS. DK v dvoch prípadoch (poplatky za 

prerokovanie) vyhovela a v dvoch prípadoch v plnom rozsahu zamietla a postúpila 

odvolanie odvolacej komisii, ktorá odvolanie zamietla a potvrdila tým rozhodnutia DK. 

U FK vo viacerých prípadoch dochádzalo k neplneniu si povinností pri úhrade MZF, za 

ktoré im bolo udelené upozornenie a poplatok za prerokovanie.  

 

Uzn.č.39/2019 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník 2018/2019. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 5.  K tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan, ktorý je zároveň aj poverený 

riadením KM. Prítomným bol predložený materiál s vyhodnotením I. a II. QUICK triedy 

ako aj všetkých mládežníckych súťaží. Materiály obsahujú konečné tabuľky, stretnutia 

ktoré boli kontumované, schválené zmeny hracích dní a časov MFS, informácie o počte 

divákov, o najväčšom počte gólov, počte PK a pod. Súťaž prípravky U11 zhodnotil ako 

najkomplikovanejšiu mládežnícku súťaž s množstvom žiadostí a dohôd o zmeny termínov 

a časov konania stretnutí, ktorým však vždy KM vyhovela. Veľkým problémom bolo 

oneskorené vytváranie zápisov pre laikov zo strany klubov, ktoré od ďalšej sezóny bude 

KM posudzovať prísnejšie. Materiál je uložený na sekretariáte TFZ a bude zverejnený na 

webovom sídle TFZ ako materiál na rokovanie konferencie TFZ. V rámci tohto bodu 

zhodnotili prítomní členovia VV TFZ uskutočnené akcie v mesiaci máj a jún, konkrétne 

medzioblastný turnaj mladších žiakov v Ľubochni, medzinárodný turnaj prípravky 

Memoriál Jaroslava Tarabu, ktorý organizoval MŠK Fomat Martin a na ktorom štartoval 

aj výber TFZ Martin v kategórii prípravka, turnaj žiakov Memoriál Ľudovíta Hojného 

v Diviakoch, organizovaný v rámci projektu Každým tréningom bližšie k cieľu a dotácie 

od Nadácie Kia Motors Slovakia a SsFZ, a reprezentačné stretnutie víťaza I. QUICK 

triedy s výberom TFZ. Turnaj prípravky U11 Memoriál Silvestra Huja v Sučanoch 

organizovaný taktiež v rámci projektu Každým tréningom bližšie k cieľu sa bude konať 

29.06.2019. 

 

Uzn.č.40/2019 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/2019.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 6. Predseda Revíznej komisie (RK TFZ) p. Fabian informoval, že počas posledného 

zasadnutia RK prekontrolovali všetky účtovné doklady kde neboli zistené žiadne 

nedostatky. Predseda Odvolacej komisie (OK TFZ) p. Mgr. Hus sa ospravedlnil za 

neúčasť na tomto zasadnutí. Preto sekretár TFZ p. Žalmanová informovala, že OK TFZ 

v jarnej časti ročníka 2018/2019 riešila 2 odvolania voči rozhodnutiam odborných komisií 

TFZ (Háj - 2x). Odvolacia komisia konanie o odvolaní TJ Družstevník Háj voči 

rozhodnutiu DK TFZ zamietla  podľa čl. 85 ods. 2 písm. b) DP SFZ. Konanie o odvolaní 

od TJ Družstevník Háj voči rozhodnutiu ŠTK TFZ zamietla podľa čl. 60 ods. 14 b) 

Stanov SFZ. 

 

Uzn.č.41/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o činnosti Revíznej a Odvolacej komisie TFZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 7. Všetkým členom VV bol návrh Rozpisu súťaží TFZ 2019/2020 zaslaný e-mailom pred 

zasadnutím VV TFZ. Postupne p. Žalmanová prešla zmeny, ktoré bolo nevyhnutné 

zapracovať a ktoré vzišli z praxe. V spolupráci s predsedom ŠTK sa zapracovali počty 

účastníkov na základe prijatých prihlášok a navrhli sa jednotlivé začiatky súťaží. Návrh 

bude zverejnený na webovom sídle TFZ ako materiál na rokovanie konferencie TFZ. Na 



konferencii dňa 04.07.2019 bude potvrdený Konferenciou TFZ. 

 

Uzn.č.42/2019 VV TFZ schválil návrh Rozpisu súťaží TFZ 2019/2020. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 8. Konferencia je po organizačnej stránke zabezpečená a uskutoční sa 04. júla 2019 o 16.00 

hod. v Čiernej pani v Martine. Pozvánky spolu s predbežným programom budú zaslané 

poštou na jednotlivé kluby 26.06.2019. Materiály na rokovanie konferencie budú 

zverejnené na webovom sídle TFZ, kde sa môžu delegáti konferencie s nimi oboznámiť, 

prípadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť. V súlade so Stanovami TFZ je 32 delegátov 

s právom hlasovať. Vedením konferencie bol poverený p. Ing. Peter Šmid. Jedným 

z bodom programu je aj zmena Stanov TFZ. Zmena Stanov je nevyhnutá z dôvodu zmeny 

sídla TFZ. Avšak, keď už je potrebné zapracovať túto zmenu, VV TFZ sa rozhodol 

zmeniť resp. upraviť aj iné ustanovenia Stanov. Zmenou prejde zloženie VV TFZ a to 

z dôvodu zlúčenia Športovo-technickej komisie s Komisiou mládeže. Počet členov VV 

TFZ však ostáva zachovaný, avšak mení sa funkcia člena VV, ktorý nahradí predsedu 

Komisie mládeže. Zmení sa aj zoznam komisií, ktoré pre svoju činnosť TFZ zriaďuje. 

 

Uzn.č.43/2019 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti a zabezpečení Konferencie 

TFZ, ktorá sa bude konať 04. júla 2019 o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uzn.č.44/2019 VV TFZ schválil návrh na zmenu a doplnenie Stanov TFZ a odporúča ju schváliť  

 delegátom konferencie TFZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 9. Rôzne: 

 

p. Horák – informoval o výsledkoch dotazníka vo veci riešenia problematiky 

mládežníckeho futbalu v Turci, ktorý bol klubom zaslaný začiatkom mesiaca jún. 

Riešenia súťaže U9 resp. U11 bude predmetom diskusií na konferencii 04.07.2019 

prípadne na spoločnom stretnutí v mesiaci júl 2019.  

- informoval o možnosti zakúpenia vstupeniek na kvalifikačný zápas Slovensko – 

Chorvátsko. O ponuke na predpredaj vstupeniek, ktorý je možný prostredníctvom 

oblastných futbalových zväzov v obmedzenom počte, sme informovali na webovom sídle 

TFZ a tiež v úradnej správe.  

- informoval o spôsobe rozdelenia odplaty za propagáciu a reklamu v zmysle charitatívnej 

reklamy pre futbalové kluby. 

- informoval o plánovanej 3. etape v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby 

futbalovej infraštruktúry. 

- informoval o zmene vlastníka budovy v ktorej sídli TFZ. Prezident TFZ predložil novú 

nájomnú zmluvu na schválenie prítomným členov VV, ktorý súhlasili s jej znením. 

 

Uzn.č.45/2019 TFZ schválil zmluvu o prenájme nebytových priestorov s účinnosťou od 01.07.2019  

  medzi novým vlastníkom a TFZ a jej plnenie.  

  Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, 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                                           


