
 

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. 09/2019  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 16. 09. 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 odb. komisií 

4. Správa o hospodárení TFZ za I. polrok 2019, 

informácia o záväzkoch a pohľadávkach TFZ 

k 30.06.2019      Z: Arvay 

5. Príprava a zvolanie organizačného výboru TFZ  

pre zabezpečenie 25. ročníka plesu s vyhlásením  

11-tky roka 2019      Z: Horák, Žalmanová 

6. Návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa  

  2% z daní       Z: Horák 

7. Rôzne 

8. 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. V rámci toho bodu 

informoval prezident TFZ o počte účastníkov, ktorí sa prihlásili na kurz prvej 

pomoci. Nakoľko minimálny počet účastníkov na konanie kurzu je 10, 

a prihlásilo sa len 5 účastníkov, sekretár TFZ so zástupcami Slovenského 

Červeného krížu sa dohodli, že títo nahlásení účastníci absolvujú kurzu na 

kurzoch, ktoré budú priebežne otvárať v Martine.  

 

K bodu 3.  K tomuto bodu sa vyjadril predseda ŠTK p. Borcovan. Pripomenul incidenty, 

ktoré ŠTK riešila na svojich zasadnutiach a ktoré boli aj predmetom zasadnutí 

DK.  Konkrétne MFS I. DOUBLE STAR BET triedy Košťany – Slovenské 

Pravno a Belá-Dulice „B“ – Horná Štubňa. Taktiež spomenul, že v 

niektorých zápisoch o stretnutí sa aj po opakovaných upozorneniach neuvádzajú 

osoby, ktoré zabezpečujú zdravotnú službu na MFS. Nakoľko boli kluby 

upozornené niekoľkokrát, ŠTK už bude takéto kluby odstupovať na DK. Rovnaký 

postup bude aj v prípade mládežníckych súťaží. Ďalej pokračoval, že na základe 

upozornení od niektorých FK a z dôvodu sprísnenia vekových kategórii v systéme 

ISSF, keď blokuje hráčov mladších ako 10 rokov do súpisky na MFS v kategórii 

U15 a U13, navrhuje ŠTK vydať usmernenie, ktoré vyjde aj v úradnej správe, že 

R týchto hráčov po kontrole v ISSF pripustí na MFS, hoci nebudú v zápasovej 

nominácii, ale ich  napíše  do záznamov R, kde napíše mená hráčov a číslo RP. 

Samozrejme štart týchto hráčov R povolia len po predloženom písomnom súhlase 

rodičov (tzv. ostaršení na tlačive Štart hráčov vo vyššej kategórii). Výkonný 

výbor TFZ súhlasí s týmto návrhom.  



 

Uzn.č.63/2019 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.  Z dôvodu, že p. Arvay bol z posledného zasadnutia VV TFZ ospravedlnený, 

správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2019 predložil na tomto zasadnutí. Správu 

obdržali všetci prítomní. V správe sú uvedené všetky príjmy a výdavky, na 

základe ktorých je hospodársky výsledok TFZ za I. polrok kladný. TFZ nemal 

žiadne záväzky ani pohľadávky voči iným organizáciám ku 30.06.2019. 

 

Uzn.č.64/2019 VV TFZ vzal na vedomie správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2019 

a informácie o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 30.06.2019. 

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

 

K bodu 5. 25. ročník plesu TFZ s vyhlásením 11-tky roka sa pravdepodobne uskutoční 

24.01.2020 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine. Sála už je 

zarezervovaná. Organizačný výbor pre zabezpečenie plesu bol zvolaný a tvorí ho 

prezident TFZ, členovia Výkonného výboru a odborných komisií, ekonóm 

a sekretár TFZ. Aby ples nebol pre TFZ finančne náročný, je potrebné osloviť 

sponzorov vďaka ktorým zabezpečíme dôstojné športovo-spoločenské podujatie. 

Bližšími úlohami k zabezpečeniu plesu sa bude organizačný výbor zaoberať na 

nasledujúcich výkonných výboroch.  

 

Uzn.č.65/2019 VV TFZ schválil zloženie organizačného výboru pre zabezpečenie 25. 

ročníka plesu TFZ.  

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

 

K bodu 6. Prezident TFZ p. Horák navrhol registrovať TFZ do registra prijímateľov na 2 % 

z daní z dôvodu, že počas predchádzajúcich rokov bol prínosom, s čím všetci 

prítomní súhlasili. Po skompletizovaní všetkých dokumentov potrebných na 

registráciu p. Horák vykoná registráciu u notára. 

 

Uzn.č.66/2019 VV TFZ schválil návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa na 2% z daní 

a ukladá prezidentovi TFZ registráciu vykonať.   

          Z: Prezident TFZ 

          T: 04.10.2019 

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

  

K bodu 7. Rôzne: 

p. Horák – informoval o doručení schváleného dodatku č. 2 Stanov TFZ, ktoré 

nám boli doručené až 05.09.2019. Po doručení schváleného dodatku Stanov TFZ, 

prezident TFZ spoločne so sekretárom TFZ informovali príslušné orgány o zmene 

sídla (zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, daňový úrad, banku) čím TFZ 

splnil zákonnú povinnosť.  

- informoval o finančným prostriedkoch, ktoré plynuli z poplatkov a pokút 

z mládežníckych zdrojov (neplnenie si povinností, kontumácie, odhlásenie zo 

súťaží a pod.). Navrhol, aby sa časť týchto finančných  prostriedkov využila na 

organizovanie turnajov v zimnom období. Jednalo by sa o zimnú halovú ligu, 

ktorej pilotný ročník v minulom roku organizoval FC Tatran Kláštor pod 

Znievom, a tiež turnaj prípravky U11, ktorý sa bude konať pravdepodobne 

v mesiaci február 2020 v Turanoch. S použitím finančných prostriedkov na tieto 

turnaje VV TFZ súhlasil. Konkrétne informácie k spomínaným turnajom budú 

postupne zverejňované prostredníctvom úradných správ a na webe TFZ.  

- informoval o podaných žiadostiach v rámci projektu Podpora rekonštrukcie 

a výstavby futbalovej infraštruktúry, ktoré nám žiadatelia zaslali na základe 

požiadavky uvedenej v úradnej správe. Projekty bolo možné zasielať do 

15.09.2019. Na základe percentuálneho rozdelenia podľa počtu družstiev by malo 

byť pre kluby na území Turca vyčlenených 87 000 €.  



p. Ing. Šmid – navrhol doplniť rozhodcov Roman Ligas a Tibor Kytas na 

nominačnú listinu rozhodcov TFZ. 

- informoval o školení R a DZ v zimnom období. Školenie bude hradené 

z finančných prostriedkov, ktoré plynuli z pokút od rozhodcov za neskoré 

ospravedlnenia z MFS, resp. absencií z MFS alebo akcií organizovaných KR TFZ.  

- p. Petrík – informoval o turnaji prípravky U11, ktorý sa organizoval 31.08.2019 

na Bystričke a ktorého sa zúčastnil aj výber TFZ. Pred turnajom sa uskutočnil aj 

tréningový zraz na ktorom sa zúčastnilo len 5 nominovaných hráčov. Z toho 

dôvodu bol výber doplnený o hráčov Sučian. Z dôvodu, že niektorí hráči sa ani 

len neospravedlnili, resp. neospravedlnil ich FK, za neúčasť na tréningu či turnaji, 

TMK odstúpila kluby hráčov na riešenie DK. Na základe takejto skúsenosti 

navrhol, aby si FK sami navrhli 1-2 hráčov z klubu, ktorí by reprezentovali TFZ 

na turnajoch.  

  

Uzn.č.67/2019 VV TFZ schválil účel použitia finančných prostriedkov vybrané za 

disciplinárne sankcie týkajúce sa mládežníckych družstiev na organizáciu 

turnajov v zimnom období tak, ako bolo prezentované na zasadnutí.  

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

 

Uzn.č.68/2019 VV TFZ schválil návrh na doplnenie rozhodcov Roman Ligas a Tibor Kytas  

 na nominačnú listinu rozhodcov TFZ 

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

 

K bodu 8.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


