
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. 01/2022  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 31. 01. 2022 

 

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 EK TFZ za 10.-12. mesiac 2021   Z: Bučko 

4. Správa o hospodárení TFZ za rok 2021, informácia  

o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 31.12.2021  Z: Arvay 

5. Ustanovenie členov TMK TFZ     Z: Šuhaj 

6. Príprava školenia R a DZ TFZ  

(miesto, termín, financovanie)     Z: Ing. Šmid 

7. Informácie k organizácii turnaja O Zimný pohár TFZ Z: Žalmanová, Mgr.  

Borcovan 

8. Schválenie plánu práce VV TFZ na I. polrok 2022  Z: Horák 

9. Informácie z vol. konferencie SsFZ (17.-18.01.2021)  Z: Horák 

10. Rôzne 

11. Záver        Z: Horák 

       

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo 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. 62/2021 

bude splnené v bode 5 tohto zasadnutia.  

 

K bodu 3.  Predseda EK TFZ p. Bučko sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí VV 

TFZ. Správu o platobnej disciplíne klub za obdobie 10.-12. mesiac 2021 predložil 

prostredníctvom sekretára TFZ. Sekretár TFZ p. Žalmanová v krátkosti 

informovala o skutočnostiach uvedených v správe.  

 

Uzn.č.1/2022 VV TFZ vzal na vedomie správu EK TFZ za 10.-12. mesiac 2021. 

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

 

K bodu 4. Ekonóm TFZ p. Arvay predložil prostredníctvom sekretára TFZ členom VV TFZ 

správu o hospodárení TFZ za rok 2021. V správe sú uvedené všetky príjmy 

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

kladný.  

 

Uzn.č.2/2022 VV TFZ vzal na vedomie správu ekonóma TFZ o hospodárení TFZ za rok 

2021 a odporúča delegátom konferencie ju schváliť na najbližšej konferencii 

TFZ. 

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

 

K bodu 5. Dočasné poverený predseda TMK TFZ p. Šuhaj predložil návrh na ustanovenie 

členov TMK. Navrhuje za členov komisie p. Mariána Turčinu, Stanislava Rumana 

a Michala Pyšného s čím VV TFZ súhlasil. 

 



Uzn.č.3/2022 VV TFZ ustanovil členov Trénersko-metodickej komisie TFZ tak ako ich 

predložil dočasne poverený predseda TMK.  

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

 

K bodu 6. Predseda KR TFZ p. Šmid sa ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí VV TFZ. 

Namiesto predsedu KR TFZ informoval o termíne školenia R a DZ pred jarnou 

časťou ročníka 2021/2022 prezident TFZ p. Horák. Seminár sa uskutoční 

12.03.2022 (sobota) v penzióne Čierna pani v Martine. Každý rozhodca a delegát 

uhradí poplatok 10 € na sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ, ktorý predstavuje 

čiastočné náklady s organizáciou seminára. Rozhodcovia, ktorí sa seminára 

nezúčastnia a zúčastnia sa preskúšania v náhradnom termíne uhradia 15 €. 

Seminára sa môžu zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie. 

  

Uzn.č.4/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti seminára R a DZ.  

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

 

K bodu 7. Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák, ktorý informoval, že propozície 

a pavúk turnaja bol zaslaný prihláseným klubom. Z dôvodu zjednodušenia 

procesov vo veci prenájmu a úhrady nákladov spojené s využívaním HP Pltníky 

budú objednávky k rezervácii hracej plochy zaslané na Správu športových 

zariadení mesta Martin prostredníctvom TFZ. TFZ následne po uskutočnení 

turnaja a doručenia faktúry pripíše náklady spojené s využívaním klubom 

prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry. Prítomní členovia VV TFZ si prešli 

manuál pre FK a rozhodcov, ktorý pripravil sekretár TFZ p. Žalmanová. Manuál 

upresňuje napríklad to, kto zodpovedá za prípravu a priebeh stretnutia, kto 

zabezpečí materiálnu stránku zápasu, a taktiež kedy a ako si kluby pripravia 

nominácie družstiev a realizačných tímov. Manuál bude zaslaný na FK 

a rozhodcom po zasadnutí VV TFZ.  

 

Uzn.č.5/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie k organizácii turnaja O zimný pohár 

TFZ.  

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

 

K bodu 8. Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2022 

predložil prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Súčasťou plánu práce 

VV TFZ je aj predbežne stanovený termín konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 

v predpokladanom termíne 01.07.2022, kedy sa uskutoční aj aktív ŠTK pred 

začiatkom novej sezóny 2022/2023 (termín bude upresnený v závislosti od aktívu 

SsFZ). Plán práce obsahuje aj termíny iných dôležitých zasadnutí resp. stretnutí, 

ako napríklad seminár R a DZ, ktoré sa uskutoční v predpokladanom termíne 

12.03.2022, či termín volebnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 25.02.2022. 

Stretnutie s FK sa uskutoční podľa situácie. V prípade potreby bude do programu 

zaradené konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena termínov je vyhradená. 

Predpokladané zasadnutia VV TFZ sú nasledovné 28.02., 21.03., 25.04., 23.05., 

27.06.  

  

Uzn.č.6/2022 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2022. 

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

 

K bodu 9. Prezident TFZ p. Horák informoval o volebnej konferencii SsFZ, ktorá sa 

uskutočnila hlasovaním per rollam v dňoch 17.-18.01.2022. Informoval, že na 

základe vyhlásenia výsledkov volieb sa stal podpredsedom SsFZ za Žilinský kraj 

p. Roman Horák, kontrolórom SsFZ p. Ing. Jaroslav Bágel a delegátom 

konferencie SFZ za stredoslovenský región p. Ing. Boris Burger. Dňa 27.01.2022 

sa uskutočnil aj ustanovujúci Výkonný výbor SsFZ. VV SsFZ po tomto zasadnutí 

vyzval členov SsFZ, ObFZ na predkladanie personálnych návrhov na pozície 

členov odborných komisií a z toho dôvodu navrhuje VV TFZ nasledovných 

členov: 



- na člena Revíznej komisie SsFZ: Mgr. Andrea Kalnická 

- na člena TMK SsFZ: Pavol Šuhaj 

- na člena OK SsFZ: Ing. Boris Burger 

Výkonný výbor TFZ súhlasí s návrhom predsedu DK SsFZ na ustanovenie člena 

Disciplinárnej komisie SsFZ  p. Miloša Hnilicu. V rámci tohto bodu upozornil 

predseda TMK p. Šuhaj na podmienku účastníkov III. ligy stred SsFZ, kde počas 

celého MFS je povinnosť mať na hracej ploche hráča kategórie U20. Nakoľko má 

TFZ vo VV SsFZ už aj svojich zástupcov, požiadal prezidenta TFZ p. Horáka, aby 

otvoril na zasadnutí VV SsFZ aj túto problematiku s návrhom na zmenu RS SsFZ.   

 

Uzn.č.7/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie z volebnej konferencie SsFZ, ktorá sa 

uskutočnila 17.-18.01.2022. 

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

 

K bodu 10. Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných členov VV a predsedov 

odborných komisií. 

 

K bodu 11.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


