
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. 02/2022  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 28. 02. 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. Účtovná závierka TFZ, požiadavka na RK  stanovisko 

k účtovnej závierke za rok 2021     Z: Arvay, RK TFZ 

4. Informácie o pripravenosti školenia R a DZ TFZ  Z: Ing. Šmid 

5. Informácie zo školenia trénerov, refundácia 50 % nákladov 

pre účastníkov z klubov TFZ     Z: Šuhaj, Žalmanová,  

    Arvay 

6. Informácie k dohrávkam pred jarnou časťou  

ročníka 2021/2022      Z: Žalmanová, Mgr.  

Borcovan 

7. Informácie z vol. konferencie SFZ (25.02.2021)  Z: Horák 

8. Rôzne 

9. Záver        Z: Horák 

       

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo 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.  

 

K bodu 3.  Ekonóm TFZ p. Arvay prostredníctvom sekretára TFZ predložil účtovnú závierku 

za rok 2021, ktorú odovzdá na Daňovom úrade v zákonom stanovenej lehote. 

K účtovnej závierke sa vyjadril aj predseda RK p. Fabian, ktorého VV požiadal 

o stanovisko. Revízna komisia TFZ prekontrolovala účtovné doklady a nezistila 

žiadne nedostatky, a konštatuje, že všetky doklady súhlasia s evidenciou 

v pokladničnej knihe. Správa Revíznej komisie TFZ bude spracovaná 

a interpretovaná delegátom na najbližšej konferencii TFZ.  

 

Uzn.č.08/2022 VV TFZ schválil účtovnú závierku za rok 2021 a vzal na vedomie stanovisko    

   RK TFZ k účtovnej závierke za rok 2021. 

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

 

K bodu 4. Školenie R a DZ TFZ sa uskutoční 12.03.2022 v penzióne Čierna pani v Martine. 

Predseda KR TFZ p. Šmid v krátkosti zhrnul program seminára. Súčasťou 

programu bude výklad pravidiel futbalu a ich zmeny, písomný test R a DZ, 

vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2021/2022 a videotesty. Účastnícky poplatok 

bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí VV TFZ a niektorí rozhodcovia už 

poplatok uhradili, niektorí tak učinia až na seminári. Rozhodcovia, ktorí sa 

seminára nezúčastnia a zúčastnia sa preskúšania v náhradnom termíne uhradia 15 

€. 

 

 



Uzn.č.9/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie k pripravovanému semináru R a DZ 

TFZ. 

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

 

K bodu 5. TFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizoval v období 08.11.2021-14.02.2022 

školenie trénerov UEFA GRASROOTS C licencie. TFZ ponúkol možnosť 

absolvovať školenie pre všetkých v  Martine a tiež na toto školenie Výkonný 

výbor TFZ vyčlenil finančné prostriedky, o čom boli kluby informované prvýkrát 

v Úradnej správe č. 11 (naposledy v ÚS č. 14). Dňa 14.02.2022 úspešne ukončili 

školenie UEFA GRASROOTS C licencie nasledovní tréneri: Dušan Hrivnák, 

Michal Jaško, Peter Lustig, Matej Nosek, Alena Rumanová, Róbert Stráňava, 

Juraj Václavík, Jozef Záborský. Vyššie spomínaným trénerom ako aj futbalovým 

klubom, ktoré týchto trénerov nahlásili pred začiatkom školenia, bude e-mailom  

zaslaná žiadosť o preplatenie 50 % nákladov za školenie, t.j. 65 €/účastník, ktorú 

pripraví sekretár TFZ. Tréneri budú môcť vyplnenú žiadosť doručiť najneskôr do 

24.03.2022. Po tomto termíne budú finančné prostriedky zaslané na bankový účet, 

ktorý bude uvedený vo vyplnenej žiadosti.  

 

Uzn.č.10/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie zo školenia trénerov. 

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

 

Uzn.č.11/2022 VV TFZ schválil sumu 520 € na vyplatenie 50% nákladov t.j. 65 €/účastník 

za školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre trénerov, ktorí 

úspešne ukončili školenie a boli nahlásení futbalovými klubmi pred 

začiatkom školenia. 

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

 

K bodu 6. Predseda ŠTK TFZ p. Mgr. Borcovan informoval o dohrávkach z jesennej časti 

ročníka 2021/2022, ktoré sa odohrajú pred začiatkom jarnej časti. Všetky termíny 

dohrávok boli uverejnené aj v Úradnej správe TFZ po skončení jesennej časti 

a budú taktiež uverejnené aj pred začiatkom jarnej časti. Pred jarnou časťou 

ročníka budú nasledujúce dohrávky: 

  II. VITAR trieda – 20.03.2022 o 15.00 h. Sl. Pravno – Sklené 

 U19-Romantics.sk – 30.03.2022 o 16.00 h. Dražkovce – Diviaky „B“ 

U19-Romantics.sk – 02.04.2022 o 15.30 h. Dražkovce – Košťany 

U19-Romantics.sk – 06.04.2022 o 16.00 h. Diviaky „B“ – Dražkovce 

U19-Romantics.sk – 09.04.2022 o 15.30 h. Košťany - Dražkovce 

  Starší žiaci U15 – 03.04.2022 o 10.00 h. H. Štubňa – Ďanová 

 V rámci tohto bodu si prešli členovia VV TFZ aj organizačné zabezpečenie 

finálových stretnutí Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP. Medzi stretnutiami 

o 3. a 1. miesto sa uskutoční aj odovzdávanie ocenení pre hráčov, ktorí boli 

vyhlásení v ankete Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak roka 

2021, Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca. O odovzdávaní ocenení 

boli hráči informovaní listom, ktorý im bol zaslaný 24.02.2022 na ich e-mailové 

adresy. Prezident TFZ p. Horák spolu so sekretárom TFZ p. Žalmanovou boli na 

Pltníkoch prejsť technické zabezpečenie tohto podujatia a to ozvučenie, ktoré 

bude do 13.03.2022 nainštalované, ale aj miestnosť kde by bolo pripravené malé 

občerstvenie pre laureátov. V rámci diskusie k pohárovým stretnutiam navrhol 

predseda KR TFZ, aby od semifinálových stretnutí, hraných 05.03.2022, boli traja 

rozhodcovia namiesto dvoch, ako tomu bolo v 1. kole Pohára. Sekretár TFZ bude 

telefonicky kontaktovať zástupcov klubov či s návrhom súhlasia.  

 

Uzn.č.12/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie k dohrávkam pred jarnou časťou 

ročníka 2021/2022 a informácie k semifinálovým a finálovým stretnutiam 

Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP. 

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

 



Uzn.č.13/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie k vyhodnoteniu ankety Najlepší 

futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak roka 2021, Píšťalka roka 

2021 a Trénerská osobnosť Turca, ktorých odovzdanie ocenení sa uskutoční 

dňa 13.03.2022 (nedeľa) pred finálovým stretnutím o 1. miesto Zimného 

pohára TFZ SPORTIKA CUP na HP Pltníky. 

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

 

K bodu 7. Prezident TFZ p. Horák informoval o volebnej konferencii SFZ, ktorá sa 

uskutočnila dňa 25.02.2022 v Senci. Na ďalšie štvorročné funkčné obdobie bol 

zvolený prezident SFZ p. Ján Kováčik. Na tejto volebnej konferencii SFZ 

schvaľovali delegáti konferencie aj spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku 

uznanému športu. Predkladatelia materiálu navrhovali prerozdeliť 15% 

z príspevku, čo je 1 780 121 € pre amatérske kluby, pomerne podľa počtu 

aktívnych hráčov v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 

vrátane s výnimkou hráčov futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať 

v súťažnom ročníku 2021/2022 aspoň 3 oficiálne štarty v zápasoch podľa 

uzatvorených zápisov o stretnutí. Prezident TFZ p. Horák pripomienkoval tento 

návrh priamo na konferencii SFZ, že v zmysle Zákona o športe by pri  

kolektívnych športoch mal byť príspevok rozdelený podľa počtu mládežníckych 

družstiev. Na to reagovali predkladatelia návrhu, že túto zmenu majú 

odkomunikovanú s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je to 

v poriadku. Z toho dôvodu budú môcť kluby od 01.03.2022 čerpať kredity na e-

shope SFZ (www.futbalnet.shop) vo výške podľa počtu aktívnych hráčov do U23 

a nie podľa počtu mládežníckych družstiev. 

 

Uzn.č.14/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie z volebnej konferencie SFZ, ktorá sa 

uskutočnila 25.02.2022. 

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

 

K bodu 8. Rôzne: 

  p. Horák – informoval o činnostiach Výkonného výboru SsFZ a tiež o tom, že 

riadne zvolený člen VV SsFZ p. Jekkel sa vzdal funkcie člena VV SsFZ. V rámci 

toho informoval, že navrhol zrušiť obmedzujúcu podmienku (možnosť žiadať len 

každé 3 roky) pre kluby v rámci žiadostí o zaradenie do systému odpory rozvoja 

mládežníckeho futbalu v podmienkach SsFZ pre vybrané FK. Z toho dôvodu, 

môžu každý rok žiadať všetky kluby, ktoré majú mládežnícke družstvá 

v súťažiach SsFZ.  

 - informoval o e-maily od. p. Peržela z Fomatu Martin vo veci UHČ žiakov od 

budúcej sezóny. V e-maily informoval, že na konferencii ženského futbalu SFZ si 

dohodli UHČ pre kategóriu žien v sobotu a pre žiačky a juniorky v nedeľu. 

Vzhľadom na fakt, že vo Fomate Martin majú na výnimku striedavých štartov 

dievčat, ktorú schválil VV TFZ, veľa dievčat z okresných žiackych družstiev, 

navrhuje, aby sa žiacka okresnú súťaž žiakov hrala v sobotu. Prítomní sa zhodli, 

že je potrebné v rámci komunikácie s klubmi zistiť názor v kluboch a prípadne sa 

touto zmenou zaoberať na aktíve ŠTK.  

 - informoval, že dňa 24.02.2022 mala zasadnutie pracovná skupina k žiadostiach z 

projektu Eurá z Eura. Prítomní členovia si prešli žiadateľov, ktorí sú v pôsobnosti 

TFZ a dohodli si kritéria podľa ktorých budú odporúčať žiadateľov do finálneho 

rozhodovania.  

 

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

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           

http://www.futbalnet.shop/

