
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. 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk 

 
Z Á P I S  č. 12/2021  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 15. 12. 2021 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

    Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r am: 

                        

1. Otvorenie           Z: Horák 

2. Kontrola uznesení                           Z: Žalmanová 

3. Správa o hospodárení za 1. až 3. štvrťrok 2021 Z: Arvay 

4. Návrh rozpočtu na rok 2022    Z: Arvay 

5. Ustanovenie členov odborných komisií TFZ  Z: predsedovia odb. komisií 

6. Informácie k vyhodnoteniu ankety Najlepší  

futbalista roka, organizácia 26. ročníka plesu TFZ Z: Žalmanová, org. výbor 

7. Schválenie zmluvy o spolupráci pri výpožičke 

futbalového ihriska Pltníky    Z: Horák, čl. VV TFZ 

8. Rôzne 

9. Záver                                              Z: Horák 

       

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v obmedzenom režime 

v súlade s platnými opatreniami na sekretariáte TFZ, ktoré 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. 57/2021 

bude splnené v bode 5 tohto zasadnutia.  

 

K bodu 3.  Ekonóm TFZ p. Arvay predložil prostredníctvom sekretára TFZ členom VV TFZ 

správu o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok 2021. V správe sú uvedené všetky 

príjmy a výdavky, na základe ktorých je hospodársky výsledok TFZ za toto 

obdobie kladný.  

 

Uzn.č.58/2021 VV TFZ vzal na vedomie správu o hospodárení TFZ za 1. až 3. štvrťrok 

2021. 

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

 

K bodu 4.  Ekonóm TFZ p. Arvay predložil prostredníctvom sekretára TFZ návrh rozpočtu 

TFZ na rok 2022. Návrh rozpočtu bol vytvorený tak, že sa počíta s tým, že sa 

odohrá celá sezóna, bez prestávok spôsobených covidom-19, tzn. že najväčšia 

položka sú príspevky členov a náklady za rozhodcov. Návrh rozpočtu bude 

predložený delegátom konferencie na najbližšom zasadnutí Konferencie TFZ. 

 

Uzn.č.59/2021 VV TFZ schválil návrh rozpočtu TFZ na rok 2022 a odporúča delegátom 

konferencie ho schváliť na najbližšej konferencii TFZ. 

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

 

K bodu 5. Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák, ktorý privítal kandidáta na dočasné 

vedenie TMK p. Pavla Šuhaja. Informoval, že p. Šuhaj by mal záujem o dočasné 

vedenie komisie, minimálne do najbližšej konferencie TFZ, na ktorej bude musieť 

v zmysle záverov volebnej konferencie prebehnúť voľba člena VV TFZ a zároveň 

predsedu TMK. Výkonný výbor TFZ súhlasil s poverením dočasného vedenia 



TMK. Ďalej prezident TFZ p. Horák odovzdal slovo predsedom ostatných 

komisií, aby predložili svoje návrhy na ustanovenie členov na základe ktorých VV 

TFZ schválil nasledovných členov odborných komisií: 

  ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Ján Šarlina, Tomáš Burger, 

DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, 

Vladimír Hričina 

KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, 

Vladimír Pavlák, Rastislav Koša,  

EK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát, 

OK – Boris Burger (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Jozef Kutnik, Michal 

Pyšný. 

  Členovia TMK budú ustanovení do funkcií členov komisie na najbližšom 

zasadnutí VV TFZ, po konzultácii nového dočasného predsedu TMK s adeptami 

na členov.  

 

Uzn.č.60/2021 VV TFZ poveril dočasným vedením Trénersko-metodickej komisie TFZ p. 

Pavla Šuhaja.  

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

 

Uzn.č.61/2021 VV TFZ ustanovil členov odborných komisií. 

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

Uzn.č.62/2021 VV TFZ uložil dočasne poverenému predsedovi TMK predložiť návrh na 

členov komisie TMK na najbližšie zasadnutie VV TFZ. 

        Z: p. Šuhaj 

        T: v texte 

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 6. Ako aj predchádzajúci rok, tak aj tento je stále poznačený pandémiou 

koronavírusu. Avšak aj napriek tomu sa VV TFZ rozhodol, že tradíciu 

vyhodnotenia Najlepšieho futbalistu roka nepreruší a z toho dôvodu boli 

futbalovým klubom zaslané materiály. Nakoľko do tohto zasadnutia VV nebol nik 

poverený dočasným riadením TMK, ktorá ma na starosti vyhodnotenie ankiet, 

celú agendu okolo ankiet Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak 

roka 2021, Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca zastrešil sekretár TFZ 

p. Žalmanová. Sekretár TFZ informoval prítomných o výsledkoch najlepšieho 

dorastenca a žiaka. Vyhodnotenie najlepšej „jedenástky“ nebolo v čase konania 

VV TFZ spracované, nakoľko aj VV TFZ hlasuje v tejto ankete a prítomný 

odovzdali svoje hlasy sekretárovi na tomto zasadnutí. Z dôvodu pretrvávajúcich 

protipandemických opatrení sa prítomní zaoberali aj možnosťami vyhodnotenia 

tejto ankety. Členovia VV TFZ sa zhodli, že v pôvodnom termíne 21.01.2022  sa 

ples určite neuskutoční z dôvodu krátkosti času a neurčitých opatrení, ktoré môžu 

byť platné v predpokladanom termíne konania. Zároveň teda členovia VV TFZ 

schválili prípadne presunutie termínu na neskôr v závislosti od epidemiologickej 

situácie. V rámci diskusie sa prítomní zaoberali aj možnosťami odovzdania 

ocenení vyhodnotených ankiet po uvoľnení epidemiologických opatrení v prípade, 

že sa reprezentačný ples nebude môcť uskutočniť ani v inom náhradnom termíne. 

V rámci tohto bodu informoval predseda KR TFZ aj o víťazovi ankety Píšťalka 

roka 2021 a členovia VV TFZ ako aj predsedovia odborných komisií vybrali aj 

Trénerskú osobnosť Turca, nakoľko od klubov neprišiel žiadny návrh na toto 

ocenenie. Aj napriek tomu, že toho času nevieme ako sa vyhodnotenie ankiet 

uskutoční, VV TFZ schválil nákup cien pre ocenených tak, ako boli prezentované 

na zasadnutí VV.  

 

Uzn.č.63/2021 VV TFZ vzal na vedomie informácie k vyhodnoteniu ankety Najlepší 

futbalista roka. 

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 



Uzn.č.64/2021 VV TFZ zrušil organizáciu reprezentačného plesu TFZ v pôvodnom termíne 

21.01.2022 z dôvodu platných epidemiologických opatrení a schválil prípadne 

presunutie termínu na neskôr v závislosti od epidemiologickej situácie. 

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 7. Správa športových zariadení mesta Martin, ktorá spravuje tréningové futbalové 

ihrisko na Pltníkoch zaslala TFZ návrh zmluvy o spolupráci pri výpožičke tohto 

futbalového ihriska v ktorých zapracovali pripomienky, ktoré TFZ vzniesol. 

Prítomní súhlasili s uzavretím zmluvy o spolupráci pri výpožičke futbalového 

ihriska v areáli Pltníky medzi TFZ a Správou športových zariadení mesta Martin. 

 

Uzn.č.65/2021 VV TFZ schválil zmluvu o spolupráci pri výpožičke futbalového ihriska na    

Pltníkoch medzi TFZ a Správou športových zariadení mesta, 

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 8. Rôzne: 

p. Horák – informoval o turnaji O zimný pohár TFZ, do ktorého sa prihlásilo 8 

družstiev. Turnaj ja plánovaný v období február-marec 2022 na HP Pltníky. 

Propozície spolu s vylosovaním a pavúkom bol klubom zaslaný e-mailom dňa 

25.11.2021. Turnaj sa uskutoční za predpokladu, že bude možné v tom čase 

organizovať tréningy a futbalové zápasy v súvislosti s Covidom-19. 

- podal informácie k výzve Eurá z Eura a informoval o výške príspevku stanovenej 

futbalovým klubom pre jednotlivé oblastné futbalové zväzy. Ďalej tiež informoval 

o prerozdelení príspevku z celkovej sumy medzi účastníkov III. ligy a tiež, že časť 

z celkovej sumy vyčlenenej pre SsFZ využije SsFZ na dobudovanie Domu futbalu 

(sídla SsFZ). Žiadosti je možné podávať do 10.01.2022 a vyhodnocovanie žiadostí 

bude v termíne do 15.03.2022.  

- informoval, že sekretár TFZ p. Žalmanová pripravila podklady k stanoveniu 

výšky finančného príspevku pre FK, ktoré majú mládežnícke družstvá v súťažiach 

TFZ o ktorom rokoval VV TFZ na poslednom zasadnutí VV TFZ. Navrhol aby sa 

finančné príspevky klubom zaslali pred začiatkom jarnej časti s čím prítomní 

súhlasili a o konkrétnych finančných príspevkoch bude VV TFZ rokovať na 

zasadnutí vo februári resp. marci.  

 

K bodu 9.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


