
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. 04/2022  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 25. 04. 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. Priebežné hodnotenie súťaží TFZ           Z: preds. komisií, 

4. Informácie o prestupoch za obdobie 1.-3. mesiac 2022        Z: Žalmanová 

5. Informácia o pripravenosti medzioblastného turnaja 

mladších žiakov                 Z: Šuhaj 

6. Plnenie rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za  

1.-3. mesiac 2022, stav záväzkov a pohľadávok            Z: Arvay    

7. Správa o platobnej disciplíne klubov za 1.-3. mesiac 2022    Z: Bučko 

8. Informácia o návrhu rozhodcov na školenie licencie „A“     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. Uznesenie č. 21/2022 

bolo splnené zaslaním finančných príspevkov dňa 27.03.2022. V rámci tohto 

bodu informovala p. Žalmanová aj o tom, že dňa 24.03.2022 boli zaslané finančné 

príspevky úspešným absolventom trénerského kurzu vo výške 65 €/účastník, čo 

predstavuje 50% z celkovej ceny kurzu.  

 

K bodu 3.  Nakoľko predseda ŠTK p. Borcovan sa ospravedlnil za neúčasť na tomto 

zasadnutí VV TFZ, krátke informácie k priebežnému hodnoteniu súťaží 

predniesol sekretár TFZ p. Žalmanová. Dňa 24.04.2022 sa odohralo posledné kolo 

základnej časti II. VITAR triedy. Predseda ŠTK p. Borcovan pred zasadnutím 

zaslal vylosovanie nadstavbovej časti ako aj tabuľku po základnej časti. Na 

základe tejto tabuľky sekretár TFZ p. Žalmanová informovala, že v skupine 

o víťaza II. VITAR triedy si zahrajú Kláštor p. Znievom, Ďanová, Valča a Turany. 

V skupine o umiestnenie si zmerajú sily Háj, Sklené, Slovenské Pravno a Malý 

Čepčín. Vylosovanie nadstavbovej časti bude zaslané zainteresovaným klubom 

a bude vykonané aj v ISSF. Mládežnícke súťaže prebiehajú bez väčších 

problémov. Jediným problémom je neskoré uzatváranie zápisov o stretnutí 

v súťažiach U09, U11 a U13 kde sú laický rozhodcovia a domáci klub je 

zodpovedný za uzavretie zápisu. Taktiež sekretár TFZ p. Žalmanová informovala, 

že niektoré kluby neuvádzajú trénerov v zápise o stretnutí a to aj napriek tomu, že 

stretnutie môže viesť len osoba, ktorá spĺňa kvalifikáciu trénera. Zväz zabezpečil 

školenie pre začínajúcich trénerov, taktiež predplatil 50% nákladov za toto 

školenie a stále informuje prostredníctvom Úradnej správy o školeniach 

a seminároch v blízkom okolí. Z toho dôvodu sekretár TFZ v rámci komunikácie 

s klubmi zistí dôvody, prečo neuvádzajú trénerov v zápisoch a podľa toho budú 

ďalej postupovať aj komisie. Ďalej pokračoval v hodnotení súťaží predseda 

komisie rozhodcov p. Šmid, ktorý informoval, že obsadenosť jednotlivých 



zápasov delegovanými osobami je na slušnej úrovní a vo väčšine prípadov sú 

obsadené tromi delegovanými osobami a to aj vďaka rozhodcom z vyšších súťaží.  

 

Uzn.č.26/2022 VV TFZ schválil rozlosovanie nadstavbovej časti II. VITAR triedy a ukladá 

sekretárovi TFZ zverejniť rozlosovanie v ISSF. 

        Z: sekretár TFZ 

        T: do 26.04.2022 

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4 proti – 0, zdržal sa – 0  

 

Uzn.č.27/2022 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie súťaží TFZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 4. Sekretár TFZ p. Žalmanová predložila všetkým prítomným správu o transferoch 

v rámci TFZ za obdobie 1. – 3. mesiaca 2022. V tomto čase bolo podaných 

celkom 54 žiadostí o prestup s obmedzením alebo ukončenie prestupu 

z obmedzením. Z celkového počtu podaných žiadostí bolo 43 žiadostí, ktoré sa 

týkali dospelých hráčov, 8 dorasteneckých, 2 žiackych a 1 hráča v prípravke. 

Z celkového počtu podaných žiadostí bolo 47 žiadostí schválených a 7 

zamietnutých. Všetkých 7 žiadostí bolo zamietnutých systémom ISSF 

automaticky z dôvodu vypršania lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o transfer. 

Z celkového počtu žiadosti nebola žiadna žiadosť podaná papierovou formou, ale 

4 žiadosti boli schválené v mimopracovnom čase, t.j. cez víkend, kde sa účtuje 

+100% z poplatku. Všetky žiadosti boli schválené podľa platného Registračného 

a prestupového poriadku SFZ. Správa je súčasťou tejto zápisnice a je 

k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. 

 

Uzn.č.28/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie o prestupoch za obdobie 1. – 3. mesiaca  

 2022. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 5. Poverený predseda TMK p. Šuhaj sa ospravedlnil za neúčasť na tomto zasadnutí 

VV TFZ a z toho dôvodu informácie k pripravenosti medzioblastného turnaja 

mladších žiakov predniesol sekretár TFZ p. Žalmanová. Informovala, že 

medzioblastný turnaj mladších žiakov sa bude konať 18.05.2022 v Liskovej. 

Poriadateľom turnaja je Liptovský futbalový zväz. Hlavný tréner výberu Turca 

pozval hráčov – ročník 2010, na tréningový zraz, ktorý sa uskutoční 05.05.2022 

o 18.00 hod. na Pltníkoch. Nominovaní hráči boli informovaní prostredníctvom e-

mailu, ktorý bol zaslaný na klub ale aj e-mailovú adresu uvedenú v ISSF a taktiež 

prostredníctvom Úradnej správy. Z tohto tréningu vyjde nominácia, ktorá bude 

doplnená hráčmi MŠK Fomat Martin. Realizačný tím výberu Turca bude Marián 

Turčina – tréner, Rastislav Fúčela – asistent trénera, Martina Žalmanová – 

koordinátor družstva. Sekretár TFZ zabezpečil dopravu na turnaj a informoval 

o predpokladaných nákladoch. 

 

Uzn.č.29/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti medzioblastného 

turnaja mladších žiakov a schválil zloženie realizačného tímu výberu Turca. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 6. Ekonóm TFZ p. Arvay v krátkosti informoval o plnení rozpočtu za 1. až 3. mesiac 

2022. V správe sú uvedené všetky príjmy a výdavky, na základe ktorých je 

hospodársky výsledok TFZ za 1.-3. mesiac 2022 kladný.  

 

Uzn.č.30/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie o plnení rozpočtu a celkového stavu 

hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2022. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

 



K bodu 7. Predseda EK TFZ p. Bučko predložil správu EK TFZ za 1.-3. mesiac 2022. 

V správe sú rozpísané poplatky jednotlivých komisií za mesiac január - marec 

2022. Správa hodnotí, že platobná disciplína FK za toto obdobie bola na dobrej 

úrovni. Prezident TFZ p. Horák v rámci tohto bodu pripomenul, že TJ Dynamo 

Krpeľany mali za obdobie júl – september poplatky v celkovej výške 416 € z 

ktorých uhradili len 100 €, kvázi za štartovné  plus poplatky za prerokovanie na 

DK. Klub odmieta uhradiť 300 € ako pokutu za odhlásenie, ktorá im bola udelená. 

Keďže ale nie je uhradená faktúra v plnej výške, tak sa to v ISSF berie ako 

neuhradená a TFZ si doteraz nemohol spomínaných 100 € fakturovať na SFZ. 

Preto si prítomní prešli znenie dohody o spôsobe uhrádzania poplatkov a pokút 

futbalovými klubmi, ktorá je uzatvorená medzi SFZ a TFZ a prijali ďalší postup 

ako si fakturovať aspoň uhradenú časť mesačnej zbernej faktúry TJ Dynamo 

Krpeľany.  

 

Uzn.č.31/2022 VV TFZ vzal na vedomie správu o platobnej disciplíne klubov. 

   Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 8. Predseda KR TFZ p. Šmid informoval, že po konzultácii s rozhodcami navrhol na 

školenie licencie „A“ SsFZ p. Michala Štancla a Marka Ványho a taktiež DZ p. 

Antona Vojvodu, ktorí absolvujú školenie dňa 07.05.2022 v Banskej Bystrici. 

 

Uzn.č.32/2022 VV TFZ vzal na vedomie návrh KR TFZ vo veci nahlásenia R Michal 

Štancel a Marko Vány a DZ Anton Vojvoda na seminár licencie „A“ SsFZ. 

    Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 9. Rôzne: 

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

z klubov TFZ sú TJ Turčan Košťany – 13 000€, ŠK Dynamo Diviaky – 17 000€, 

TJ Družstevník Dražkovce – 10 000 € a mesto Martin – 20 000€.  

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

zmluvy k prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove Športpark 

Pltníky. Zmluvu prešiel spolu s podpredsedom VV TFZ p. Bágelom a sekretárom 

TFZ p. Žalmanovou a zapracovali niekoľko pripomienok. Po zverení majetku 

mestským zastupiteľstvom mesta Martin do Správy sa môžu dotiahnuť 

pripomienky a uzavrieť nájomná zmluva a preto VV TFZ udelil prezidentovi TFZ 

mandát na rokovanie so Správou športových zariadení mesta Martin v zmysle 

záverov zo zasadnutia VV TFZ a tiež vo veci zámeru zmeny sídla TFZ. 

- informoval o neplnení podmienky počtu rozhodcov klubov hrajúcich súťaže 

SsFZ kde kluby ŠK Dynamo Diviaky (130 €) a ŠK Turčianska Štiavnička (100 €) 

uhradia SsFZ poplatky prostredníctvom MZF a následne budú prevedené na účet 

TFZ, ktorý ich použije výhradne na zabezpečenie náboru a školenia nových 

rozhodcov. 

- pokračoval ďalej informáciou ohľadom príspevkov na turnaje, ktoré poskytuje 

SsFZ. Dotáciu na turnaj získali ŠK Dynamo Diviaky – Memoriál Ľ. Hojného vo 

výške 300 € a FO Tatran Sučany – Memoriál S. Huja vo výške 200€. Spomenul, 

že tieto turnaje sú organizované v spolupráci aj s TFZ a p. Žalmanová s klubmi 

prešla aj termíny konania, kde turnaj žiakov Memoriál Ľ. Hojného sa uskutoční 

18.06.2022 a turnaj prípravky Memoriál S. Huja sa uskutoční 25.06.2022. Taktiež 

bol VV SsFZ schválený finančný príspevok z rezervy vybraných turnajov vo 

výške 300 € pre MŠK Fomat Martin na turnaj Memoriál J. Tarabu. V rámci toho 

spomenul, že žiadosť o finančný príspevok na tento turnaj zaslal MŠK Fomat 

Martin aj na TFZ. Po zhodnotení žiadosti sa VV TFZ rozhodol, že nepodporí tento 

turnaj formou finančného príspevku vzhľadom na to, že im bola poskytnutá 

dotácia zo SsFZ vo výške 300 € a tiež je na turnaji vyberané štartovné, a tieto 

financie pokryjú predpokladané náklady. TFZ rád podporí mládežnícke turnaje ale 

posudzuje každú žiadosť individuálne. Zrovna v termíne konania tohto turnaja sa 

bude organizovať aj turnaj prípravky v Sučanoch, ktorý TFZ financuje a štartujú 

na ňom kluby TFZ. 



- informoval, že dňa 30.06.2022 sa bude konať konferencia SsFZ. Nakoľko dvaja 

schválený delegáti konferencie SsFZ za TFZ si neuplatňujú mandát 

(nezlučiteľnosť funkcií) je potrebné schváliť náhradníkov. Z toho dôvodu navrhol 

na konferenciu SsFZ konanú 30.06.2022 schváliť delegátov konferencie za TFZ p. 

Daniela Borcovana a Pavla Fabiana s čím prítomní súhlasili.  

- predložil návrhy na pripomienkovanie Súťažného poriadku SsFZ, ktoré je možné 

zaslať na SFZ v termíne do 30.04.2022. Návrhy, ktoré predložil sa týkajú článkov 

18 resp. 19 a článku 28 bod 4 a 8 Súťažného poriadku. K návrhom prebehla 

diskusia a po zapracovaní pripomienok budú zaslané na SFZ.  

- predniesol myšlienku znovuotvorenia diskusie k turnajovému hraciemu modelu 

v prípravke. Informoval, ktoré zväzy v pôsobnosti SsFZ majú turnajový spôsob 

a požiadal sekretára TFZ, aby v rámci komunikácie s klubmi zistil záujem 

o takýto spôsob hracieho modelu, kde by sa na základe informácii pripravili 

návrhy pre prípadné rokovanie s klubmi.  

 

Uzn.č.33/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie k návrhu zmluvy o nájme nebytových 

priestorov v administratívnej budove Športpark Pltníky a zámeru zmeny 

sídla TFZ, a udelil prezidentovi TFZ mandát na rokovanie so Správou 

športových zariadení mesta Martin v zmysle záverov zo zasadnutia VV TFZ. 

    Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 
 

Uzn.č.34/2022 VV TFZ schválil náhradníkov za delegátov konferencie SsFZ za TFZ p. 

Daniela Borcovana a p. Pavla Fabiana. 

    Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

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

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


