
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. 06/2022  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 27. 06. 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. Vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú časť 

Ročníka 2021/2022      Z: Ing. Šmid 

4. Vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník 2021/2022 Z: Baják 

5. Vyhodnotenie ročníka 2021/2022    Z: Mgr. Borcovan 

6. Informácie k mládežníckym turnajom   Z: Horák, Žalmanová, 

    Mgr. Borcovan 

7. Správa EK TFZ o platobnej disciplíne FK za  

4.-5. mesiac 2022       Z: Bučko 

8. Informácia o činnosti RK, OK    Z: Fabian, Ing. Burger 

9. Predloženie a schválenie rozpisu futbalových súťaží 

pre ročník 2022/2023     Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová 

10. Príprava a zabezpečenie konferencie TFZ  Z: Horák, Žalmanová, Arvay 

11. Rôzne 

12. 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.  K tomuto bodu sa vyjadril predseda KR TFZ p. Ing. Šmid, ktorý prítomných 

členov VV informoval o činnosti KR, rozhodcov a delegátov zväzu za jarnú časť 

ročníka 2021/2022 a predložil prítomných správu. Komisia rozhodcov zasadala 

pravidelne každý utorok a na svojich zasadnutiach zaoberala prípravu zimného 

seminára, ktorý sa uskutočnil 12.03.2022, vyhodnotením tohto seminára, 

prípravou delegačných listov, vyhodnotením zápisov o stretnutí po každom 

odohratom kole, pripravila a vykonala náhradné skúšky pre ospravedlnených R, 

ktorí sa nezúčastnili seminára, pripravila a vyhodnotila písomné testy pre 

začínajúcich rozhodcov. Taktiež sa zaoberala podaním na komisiu od TJ Turčan 

Košťany na výkon R Gábora zo stretnutia Košťany – T. Kľačany, podnetom TJ 

ŠK Drienok Mošovce na postup rozhodcu Wehleho v zápase T. Kľačany – 

Mošovce, podnetom na postup laického rozhodcu v zápase Mošovce – Lipovec 

a tiež podnetom na postup rozhodcu Wehleho v zápase dorastu Sučany – 

Príbovce. V správe sa ďalej uvádzajú udelené poplatky za oneskorené 

ospravedlnenie z MFS. V priebehu jarnej časti sa neospravedlnená absencia na 

zápasoch nevyskytla. Počas jarnej časti nebola KR z dôvodu nedostatku 

rozhodcov schopná obsadiť celkom 22 stretnutí (3 stretnutia žiakov, 4 stretnutia 

dorastu, 4 stretnutia II. triedy a 11 stretnutí I. triedy). Počas tohto obdobia KR 

využila pri obsadzovaní voľných rozhodcov z vyšších súťaží a to celkom 94x, 



ktorí sa zúčastnili na 57 stretnutiach. Správa tiež obsahuje FK, ktoré nespĺňajú 

podmienku o počte aktívnych rozhodcov a týmto klubom bude účtovaný poplatok 

prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry v mesiaci júl 2022 v zmysle RS TFZ 

nasledovne: 140 € - Lipovec, H. Štubňa, Príbovce, Dubové, Trebostovo, Belá-

Dulice „B“, Slovany, 70 € - Blatnica, T. Teplice, T. Kľačany, Ďanová, Kláštor p. 

Znievom. Jeden klub – Dražkovce má nad stanovený počet rozhodcov a klubu 

bude vyplatená čiastka 70 € taktiež v mesiaci júl. 

 

Uzn.č.41/2022 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú časť 

ročníka 2021/2022. 

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

 

K bodu 4. Predseda DK p. Baják predložil prítomných členom VV TFZ správu o činnosti 

DK za ročník 2021/2022. Zasadnutia DK sa konali spravidla každý utorok. Pre 

materské povinnosti ukončila prácu v DK p. Hajdová. Od jarnej časti po schválení 

VV TFZ začal pracovať v DK p. Vladimír Hričina. DK riešila na svojich 

zasadnutiach previnenia hráčov, trénerov, funkcionárov, divákov a rozhodcov. 

Celkovo v súťažnom ročníku 2021/2022 DK riešila 164 previnení a žiadosti 

hráčov. Vo viacerých prípadoch musela DK na návrh ekonomickej komisie riešiť 

oneskorené platby mesačnej zbernej faktúry zo strany FK. Počas jarnej časti 

ročníka DK riešila 3x HNS divákov, ktorým bol DS uložený zákaz návštev na 

MFS svojich družstiev. 

 

Uzn.č.42/2022 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti DK TFZ za súťažný ročník 

2021/2022.  

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

 

K bodu 5. K tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan a materiály 

s vyhodnotením boli členom VV TFZ zaslané e-mailom pred zasadnutím. 

Materiály obsahujú vyhodnotenie I. QUICK triedy a II. VITAR triedy ako aj 

všetkých mládežníckych súťaží. Materiály obsahujú konečné tabuľky, stretnutia 

ktoré boli kontumované, schválené zmeny hracích dní a časov MFS, informácie 

o počte divákov, o najväčšom počte gólov, počte PK a pod. Materiál je uložený na 

sekretariáte TFZ a bude zverejnený na webovom sídle TFZ ako materiál na 

rokovanie konferencie TFZ. 

 

Uzn.č.43/2022 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie súťažného ročníka 2021/2022.  

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

 

K bodu 6. Počas mesiaca jún 2022 organizoval TFZ v spolupráci s ŠK Dynamo Diviaky 

a FO Tatran Sučany dva turnaje. Prvý sa uskutočnil žiacky turnaj – 25. ročník 

Memoriál Ľudovíta Hojného, ktorý sa konal 18.06.2022 a druhý turnaj bol turnaj 

prípravky – 5. ročník Memoriál Silvestra Huja, ktorý sa konal 25.06.2022. 

Vyhodnotenie turnajov s výsledkami a tabuľkami ako aj vyhodnotenými 

individuálnymi oceneniami sú zverejnené na webovom sídle TFZ. Prezident TFZ 

p. Horák len v krátkosti informoval o nákladoch TFZ na spomínané turnaje. 

Taktiež informoval, že TFZ získal dotáciu 500 € na organizáciu turnaja prípravky 

od mesta Martin na základe žiadosti, ktorú TFZ zaslal na základe výzvy mesta 

Martin. Turnaj by sa mal konať v septembri na HP Pltníky.  

 

Uzn.č.44/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie k mládežníckym turnajom, ktoré sa 

uskutočnili v mesiaci jún 2022.  

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

 



K bodu 7. Predseda HK sa ospravedlnil za neúčasť na zasadnutí VV TFZ. Písomná správa 

EK TFZ o platobnej disciplíne FK za 4.-5. mesiac 2022 bude predložená na 

najbližšom zasadnutí VV TFZ. 

 

K bodu 8. Predseda Revíznej komisie (RK TFZ) p. Fabian informoval, že počas posledného 

zasadnutia RK prekontrolovali všetky účtovné doklady kde neboli zistené žiadne 

nedostatky. Správa o činnosti RK bude predložená na Konferencii TFZ. Predseda 

Odvolacej komisie (OK TFZ) p. Ing. Burger informoval, že v súťažnom ročníku 

2021/2022 nemusela komisia riešiť žiadne odvolanie.  

 

Uzn.č.45/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie o činnosti RK a OK TFZ. 

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

 

K bodu 9. Všetkým členom VV bol návrh Rozpisu súťaží TFZ 2022/2023 zaslaný e-mailom 

pred zasadnutím VV TFZ. Sekretár TFZ p. Žalmanová prešla ešte zmeny, ktoré 

boli zapracované po poslednom zasadnutí VV TFZ. Zároveň sa členovia VV TFZ 

uzniesli na tom, čo bude akceptované ako mládežnícke družstvo pre plnenie 

podmienky o mládežníckom družstve v I. QUICK triede. Za mládežnícke družstvo 

bude považované aj spoločné družstvo (v kategóriách U09-U19) v ktorom má 

klub minimálne 5 svojich hráčov a hrá pod hlavičkou účastníka I. QUICK triedy.  

Taktiež si členovia VV TFZ prešli návrh KR TFZ na úpravu odmien 

delegovaných osôb od ročníka 2022/2023, ktoré bývajú súčasťou RS TFZ 

2022/2023. RS TFZ bude zverejnený na webovom sídle TFZ ako materiál na 

rokovanie konferencie TFZ. Na konferencii dňa 06.07.2022 bude potvrdený 

konferenciou TFZ. Hrací systém jednotlivých súťaží bude prediskutovaný 

s klubmi na aktíve. Na webovom sídle TFZ bude pred konferenciou zverejnený aj 

návrh čísel pre súťažný ročník 2022/2023 a tiež aj termínová listina.  

  

Uzn.č.46/2022 VV TFZ schválil návrh Rozpisu futbalových súťaží TFZ pre ročník 

2022/2023. 

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

 

K bodu 10. Konferencia je po organizačnej stránke zabezpečená a uskutoční sa 06. júla 2022 

o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine. V termíne do 26.06.2022 mohli členovia 

TFZ zasielať návrhy na doplnenie programu. Do stanoveného termínu neprišli 

žiadne návrhy. Pozvánky budú zaslané e-mailom na štatutárov jednotlivých 

klubov dňa 28.06.2022. Materiály na rokovanie konferencie budú zverejnené na 

webovom sídle TFZ dňa 29.06.2022, kde sa môžu delegáti konferencie s nimi 

oboznámiť, prípadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť. V súlade so Stanovami 

TFZ je 30 delegátov s právom hlasovať. Vedením konferencie bol poverený p. 

Ing. Peter Šmid. Nakoľko sa na konferencii TFZ uskutočnia aj doplňujúce voľby 

člena VV TFZ – predsedu TMK TFZ, členovia TFZ môžu v termíne do 

02.07.2022 zasielať návrhy kandidátov. Výkonný výbor TFZ navrhol kandidáta p. 

Pavla Šuhaja, ktorý je dočasne poverený vedením trénersko-metodickej komisie.  

 

Uzn.č.47/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti a zabezpečení 

Konferencie TFZ, ktorá sa bude konať 06.07.2022 o 16.00 hod. v Čiernej 

pani v Martine. 

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

 

Uzn.č.48/2022 VV TFZ schválil návrh programu konferencie TFZ.  

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

 

Uzn.č.49/2022 VV TFZ schválil návrh kandidáta na člena VV TFZ a zároveň predsedu 

trénersko-metodickej komisie TFZ za Výkonný výbor TFZ. 

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



 

K bodu 11. Rôzne: 

  p. Horák – podal krátke informácie zo stretnutia s FK, ktoré sa uskutočnilo dňa 

06.06.2022 na Pltníkoch. Kluby nesúhlasili so zmenou hracieho modelu pre 

prípravky U11 na turnajový spôsob. Na stretnutí sa však dohodli výnimky, ktoré 

predtým počas sezóny boli schválené Výkonným výborom TFZ a budú riadne 

zapracované do RS TFZ. Taktiež sa FK na stretnutí dohodli, že by mali záujem 

o organizáciu zimnej ligy pre kategórie U09 až U15, ktoré by boli organizované 

pod hlavičkou TFZ. 

 - informoval o konferencii SFZ, ktorá sa koná hlasovaním per rollam v období od 

24.06.-29.06.2022. Informoval, že v rámci hlasovania bude pripomienkovať jeden 

bod z programu a to zmluvu medzi SFZ a ÚLK.  

 - informoval, že predseda Komisie rozhodcov SsFZ p. Martin Balko sa vzdal 

funkcie a bude kreovaná nová komisia.  

 

K bodu 12.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


