
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. 03/2022  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 21. 03. 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. Príprava súťaží TFZ pred jarnou časťou ročníka 2021/22   Z: preds. komisií, 

čl. VV TFZ 

4. Vyhodnotenie Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP        Z: Mgr. Borcovan,  

Žalmanová 

5. Aktualizácia predpisov TFZ               Z: čl. VV TFZ 

6. Prerokovanie podpory pre FK s ml. družstvami           Z: Horák, Žalmanová,  

                       Arvay    

7. Príprava medzioblastného turnaja mladších žiakov        Z: Šuhaj 

8. Vyhodnotenie školenia R a DZ TFZ (12.03.2022)        Z: Ing. Šmid 

9. Rôzne 

10. 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.  Bod otvoril predseda ŠTK TFZ p. Borcovan. Informoval, že prvá dohrávka 

jesennej časti MFS II. VITAR triedy Sl. Pravno – Sklené, ktorá sa mala odohrať 

20.03.2022 sa neuskutočnila a kluby sa dohodli na novom termíne odohrania a to 

dňa 16.04.2022 s čím ŠTK súhlasila. Ďalej predseda ŠTK predložil prítomným 

členom VV TFZ návrh na úpravu nadstavbovej časti II. VITAR triedy. Dôvod na 

úpravu vznikol odhlásením družstva TJ Dynamo Krpeľany po rozlosovaní. 

V pôvodne schválenej nadstavbovej časti sa mali družstvá rozdeliť na dve skupiny 

a to na skupinu o víťaza súťaže, kde by odohrali nadstavbu kluby umiestnené na 

1.-4. mieste dvojkolovo a kluby umiestnené na 5.-9. mieste v skupine 

a umiestnenie jednokolovo. Nakoľko odhlásením družstva TJ Dynamo Krpeľany 

ostalo v súťaží 8 družstiev, z toho dôvodu ŠTK navrhuje, aby skupina 

o umiestnenie, t.j. kluby po základnej časti na 5.-8. mieste si zahrali nadstavbovú 

časť taktiež dvojkolovo s čím členovia VV TFZ súhlasili.  

Predseda ŠTK pokračoval ďalej v informáciách k mládežníckym súťažiam. 

Informoval o ohlásení družstva dorastu U19 TJ Turčan Košťany zo súťaže. 

V správe o odhlásení družstva klub žiadal odpustenie pokuty za odhlásenie 

v priebehu súťaže s čím prítomní členovia VV TFZ nesúhlasili. K téme prebehla 

diskusia.  VV TFZ má za to, že klub za jesennú časť dostal príspevky z členského, 

kredity ako aj príspevok TFZ na hráča bez ohľadu na to, či jar odohrá, 

v porovnaní s iným klubom, ktorý súťaž dohrá. Zároveň TJ Turčan Košťany 

prejavili záujem o prihlásenie družstva U09 do súťaže mladšej prípravky od jarnej 

časti. Sekretár TFZ p. Žalmanová telefonicky kontaktovala všetkých účastníkov 

súťaže mladšej prípravky a všetci súhlasili so zaradením družstva Koštian do 

súťaže.  



Na základe dopytu FK, predniesol predseda ŠTK návrh vo veci striedavých 

štartov v kategórii U15 pre hráčov, ktorí prestúpili do MŠK Fomat Martin 

(rovnako platí takáto možnosť striedavého štartu aj v kategóriách U9, U11, U13). 

Striedavý štart by bol možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu, 

z ktorého hráč uskutočnil prestup alebo prestup s obmedzením). Striedavý štart by 

bol s platnosťou do 30.06.2022 a vykonal by sa prostredníctvom písomnej 

dohody, ktorá je zverejnená na webovom sídle TFZ a bude podpísaná štatutármi 

oboch klubov a zákonným zástupcom hráča. S návrhom súhlasili všetci prítomní 

členovia VV TFZ. Informácia o možnosti takýchto striedavých štartov bude 

uverejnená v Úradnej správe a podpísané dohody bude možné doručiť na 

schválenie riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 05.04.2022. 

 

Uzn.č.15/2022 VV TFZ vzal na vedomie pripravenosť súťaží TFZ pred jarnou časťou     

 ročníka 2021/2022. 

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

 

Uzn.č.16/2022 VV TFZ schválil úpravu nadstavbovej časti súťaže II. VITAR trieda po 

odstúpení TJ Dynamo Krpeľany v skupine o umiestnenie pre 5.-8. miesto 

dvojkolovo. 

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

 

Uzn.č.17/2022 VV TFZ schválil zaradenie družstva U09 Košťany, po predchádzajúcom  

súhlase klubov hrajúce uvedenú súťaž, do súťaže mladšej prípravky U09 od 

jarnej časti ročníka 2021/2022  
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uzn.č.18/2022 VV TFZ schválil na základe dopytu FK, možnosť striedavých štartov 

v kategórii U15 pre hráčov, ktorí prestúpili do MŠK Fomat Martin a do 

predchádzajúceho materského klubu. 

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

 

K bodu 4. Dňa 13.03.2022 sa na Pltníkoch uskutočnilo finále Zimného pohára TFZ 

SPORTIKA CUP. V stretnutí o 3. miesto sa stretli kluby Sklené – Mošovce, kde 

výsledkom 1:8 vyhralo družstvo Mošoviec. Vo finále si o víťaza Zimného pohára 

zahrali Horná Štubňa – Trebostovo, kde sa Trebostovo výsledkom 1:4 stal 

víťazom Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP. Víťaz získal okrem titulu aj 

pohár a taktiež nákupnú poukážku od firmy Sportika v hodnote 500 €. Medzi 

stretnutiami o 3. a 1. miesto sa uskutočnilo aj odovzdanie ocenení pre laureátov 

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

Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca. V rámci tohto bodu predložil 

sekretár TFZ p. Žalmanová náklady súvisiace s odovzdaním ocenení.  

 

Uzn.č.19/2022 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie Zimného pohára TFZ SPORTIKA 

CUP a informácie k odovzdaniu ocenení hráčom, ktorí boli vyhodnotení 

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

Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca. 

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

 

K bodu 5. Sekretár TFZ p. Žalmanová v spolupráci s prezidentom TFZ p. Horákom prešli 

predpisy TFZ, ktoré boli v minulosti schválené Výkonným výborom TFZ a to 

konkrétne Organizačný poriadok, Smernica o bezhotovostnom styku a Štatút 

Odvolacej komisie TFZ. Jednalo sa o štylistické úpravy, resp. úpravy ktoré vzišli 

z praxe alebo sa zrušili orgány, ktoré boli v týchto predpisoch použité (napr. 

Rozhodcovský súd SFZ). Všetky takto upravené predpisy boli schválené na 

zasadnutí VV TFZ dňa 21.03.2022 ale nadobúdajú účinnosť od 01.04.2022.  

 

 

 



 

 

Uzn.č.20/2022 VV TFZ schválil novelizované znenie Organizačného poriadku TFZ, 

Smernice o bezhotovostnom styku a Štatútu Odvolacej komisie TFZ, ktoré 

budú účinné od 01.04.2022 a ukladá sekretárovi zverejniť nové znenie na 

webovej stránke TFZ. 

         Z: sekretár TFZ 

         T: do 23.03.2022 

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

 

K bodu 6. Sekretár TFZ p. Žalmanová predložila návrh rozdelenia finančných príspevkov 

pre FK, ktoré sú vo výške členských poplatkov vygenerované v jesennej časti 

ročníka (bez poplatku za správu ISSF), ktoré uhradili mládežníckym hráčom (do 

U19) hrajúcich súťaže TFZ. Tento návrh bol vypracovaný na základe stanoveného 

kľúča, na ktorom sa dohodli členovia VV TFZ ešte na novembrovom zasadnutí 

a následne na decembrovom zasadnutí schválili, že príspevok by bol zaslaný 

klubom pred jarnou časťou ročníka 2021/2022. Finančné prostriedky v celkovej 

výške 1794 € budú zaslané do 31.03.2022 na účty uvedené v ISSF. 

 

Uzn.č.21/2022 VV TFZ schválil podporu mládeže formou finančného príspevku pre FK vo 

výške členských poplatkov vygenerované v jesennej časti ročníka (bez 

poplatku za správu ISSF), ktoré uhradili mládežníckym hráčom (do U19) 

hrajúcich súťaže TFZ, a ukladá ekonómovi TFZ finančné prostriedky 

v celkovej výške 1794 € zaslať do 31.03.2022 na účty uvedené v ISSF. 

Z: ekonóm TFZ 

         T: do 31.03.2022 

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

 

K bodu 7. Medzioblastný turnaj mladších žiakov sa bude konať 18. mája 2022. Poriadateľom 

turnaja je pre tento rok Liptovský futbalový zväz. Výber Turca je každoročne 

zaradený do skupiny B spolu s výberom Oravy a Liptova. Trénerom výberu Turca 

je p. Marián Turčina, ktorý vytvorí v spolupráci s TMK TFZ výber hráčov 

a uskutoční sa a aj tréningový kontrolný zraz. Termín tréningového zrazu bude 

zverejnený v Úradnej správe v mesiaci apríl.  

 

Uzn.č.22/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie k pripravenosti medzioblastného   

     turnaja mladších žiakov. 

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

 

K bodu 8. Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťažného ročníka 2021/2022 sa konal 

12.03.2022 v priestoroch penziónu Čierna pani v Martine. Súčasťou seminára 

bolo vyhodnotenie jesennej časti súťaží, výklad pravidiel futbalu a následné 

zmeny v PF, videotesty, písomný test rozhodcov a delegátov, ukážky vypisovania 

zápisov o stretnutí v ISSF, pokyny pre jarnú časť súťaží. Seminára sa zúčastnilo 

13 rozhodcov, 3 delegáti, 5 záujemcov o rozhodovanie a 1 staronový rozhodca 

Parenička, ktorý po určitom čase opäť prejavil záujem o rozhodovanie. 

Ospravedlnených bolo 6 rozhodcov. 5 záujemcovia o rozhodovanie, ktorí sa 

zúčastnili seminára, po naštudovaní Pravidiel futbalu absolvujú testy pre 

začínajúcich rozhodcov. Správu s vyhodnotením seminára R a DZ TFZ obdržali 

všetci prítomní a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. Na seminári obdržali 

všetci rozhodcovia (okrem nových záujemcov o rozhodovanie) 3 sady 

rozhodcovských dresov, ktoré zabezpečil SFZ pre všetkých rozhodcov na 

Slovensku. V rámci tohto bodu informoval sekretár TFZ p. Žalmanová o 

nákladoch súvisiace s organizáciou seminára a príspevku vo výške 220 € 

hradených z účastníckych poplatkov rozhodcov. Ďalej predseda KR p. Šmid 

predložil návrh na zaradenie rozhodcov Samuel Parenička, Rastislav Riško a 

Marko Vány na nominačnú listinu rozhodcov TFZ, s čím členovia VV TFZ 

súhlasili. V rámci tohto bol prednesený aj návrh na úpravu odmien delegovaných 



osôb v zmysle minimálnej hodinovej mzdy (navýšenie v celkovej cene práce pri 

niektorých DO max. 0,70 €), ktorá vyplýva zo Zákonníka práce. 

 

Uzn.č.23/2022 VV TFZ berie na vedomie vyhodnotenie seminára R a DZ. 

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

 

Uzn.č.24/2022 VV TFZ schválil zaradenie rozhodcov Samuel Parenička, Rastislav Riško,       

Marko Vány na nominačnú listinu rozhodcov TFZ. 

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

 

Uzn.č.25/2022 VV TFZ schválil návrh na úpravu odmien delegovaných osôb v zmysle 

minimálnej hodinovej mzdy, ktorá vyplýva zo Zákonníka práce.  

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

 

K bodu 9. Rôzne: 

  p. Horák – informoval, že úspešní žiadatelia v rámci projektu Eurá z Eura budú 

zverejnení 05.04.2022, 

 - informoval, že Správa športových zariadení mesta Martin zaslala návrh nájomnej 

zmluvy k prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove Športpark 

Pltníky. Zmluvu je potrebné prejsť, prípadne pripomienkovať a po zverení 

majetku mestským zastupiteľstvom mesta Martin do Správy sa môže uzavrieť 

nájomná zmluva.  

 - informoval, že do zasadnutia VV TFZ doručilo žiadosť o preplatenie 50 % 

nákladov za školenie, t.j. 65 €/účastník, 7 trénerov z 8. Termín na doručenie 

žiadosti je do 24.03.2022 a po tomto termíne budú zaslané finančné prostriedky na 

čísla účtov uvedené v žiadosti.  

- na základe podnetu p. Šuhaja informoval, že problematika povinnosti mať hráča 

U20 v III. lige stred SsFZ je určite potrebné prerokovať, avšak pripomenul, že 

súťažný ročník beží ale sú úlohy v orgánoch SsFZ na vyhodnotenie tejto 

podmienky a prijatia následných záverov od nového ročníka.  

 

K bodu 10.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


