
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. 08/2022  

zo zasadnutia mimoriadneho Výkonného výboru TFZ dňa 26. 09. 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: predsedovia komisií 

4. Vyhodnotenie seminára R a DZ           Z: Ing. Šmid 

5. Správa o hospodárení TFZ za I. polrok 2022, 

informácia o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 30.6.2022 Z: Arvay 

6. Evidencia pokút a správy transparentného účtu,  

správa EK TFZ za 4.-7. mesiac 2022        Z: Bučko  

7. Informácia o príjmoch z 2 % z daní v roku 2022 za  

zdaňovacie obdobie r. 2021 a návrh na registráciu TFZ  

ako prijímateľa 2 % z daní pre rok 2023        Z: Horák 

8. Príprava a zvolanie organizačného výboru TFZ pre  

zabezpečenie 26. ročníka plesu s vyhlásením 11-tky roka   Z: Horák, Žalmanová 

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. Zároveň sekretár TFZ 

informoval o výsledkoch hlasovania mimoriadnej konferencie TFZ, ktorá sa 

uskutočnila hlasovaním per rollam v období od 24.08. do 31.08.2022. Nakoľko 

súčasťou hlasovania bola aj zmena sídla TFZ, prezident TFZ p. Horák informoval 

o sťahovaní, ako aj spôsobe fungovania v nových priestoroch na Pltníkoch. 

 

K bodu 3.  Predseda ŠTK TFZ p. Borcovan zhodnotil súťaže dospelých ako aj mládeže. 

Pripomenul situácie, ktoré riešili na zasadnutiach. Hlavne to bolo uvádzanie 

povinne uvádzaných osôb v zápisoch o stretnutí, kde boli nútení pristúpiť aj 

k pokutám a to aj v prípade mládežníckych súťaží, ktoré však boli udelené 

v zmysle RS TFZ. V súvislosti s mládežou informoval prezident TFZ p. Horák 

o e-maily od p. Pyšného z Kláštora p. Znievom, ktorý reagoval na udeľovanie 

trestov v mládežníckych súťažiach. Pán Pyšný žiadal o stretnutie s príslušnými 

komisiami a toto stretnutie sa uskutoční 05.10.2022 o 16.30 hod. Predseda ŠTK 

ešte na záver zhodnotil, že sa zlepšilo uzatváranie zápisov zo stretnutí, kde 

nebývajú delegovaní rozhodcovia. Ďalej v hodnotení priebehu súťaží pokračoval 

predseda DK TFZ p. Baják, ktorý hodnotil súťaže po disciplinárnej stránke. 

Informoval, že veľa prípadov riešia v súvislosti s klubom TJ Družstevník Ďanová, 

či už sa jednalo o HNS divákov či hráčov, alebo aj neoprávnené štarty v žiackej 

kategórii. Predseda KR TFZ informoval o nedostatočnom množstve hlavných 

rozhodcov, nakoľko má k dispozícii veľa neplnoletých rozhodcov, resp. 

rozhodcov ktorí chcú byť len asistentmi. Ďalej navrhol doplniť do RS TFZ v časti 



Hospodárske náležitosti pre rozhodcov a DZ (čl. XXI, bod 1) – príplatok vo výške 

3,50 € v hrubom v prípade, že rozhodca rozhoduje sám dorastenecké stretnutie, čo 

platilo aj v minulosti.  

 

Uzn.č.58/2022 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie súťaží TFZ. 

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

 

Uzn.č.59/2022 VV TFZ schválil úpravu RS TFZ 2022/2023 v časti Hospodárske náležitosti 

pre rozhodcov a DZ (čl. XXI, bod 1) – príplatok vo výške 3,50 € v hrubom 

v prípade, že rozhodca rozhoduje sám v dorasteneckej súťaži. 

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

 

K bodu 4. Seminár R a DZ pred súťažným ročník 2022/2023 sa konal 29.07.2022 

v priestoroch penziónu Čierna pani v Martine. Na seminári boli prezentované 

zmeny v RS TFZ 2022/2023, pokyny pre jesennú časť súťaží, hlavne čo sa týka 

obsadzovania R a DZ a ospravedlnenia a zmeny a doplnky Pravidiel futbalu. 

Seminára sa zúčastnilo 14 rozhodcov, 3 noví rozhodcovia a 1 delegát. 

Ospravedlnených bolo 8 rozhodcov. Traja noví rozhodcovia, ktorí sa zúčastnili 

seminára po naštudovaní Pravidiel futbalu absolvujú testy pre začínajúcich 

rozhodcov. Správu s vyhodnotením letného seminára R a DZ TFZ obdržali všetci 

prítomní a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.  

 

Uzn.č.60/2022 VV TFZ berie na vedomie vyhodnotenie seminára R a DZ. 

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

 

K bodu 5. Ekonóm TFZ p. Arvay predložil prostredníctvom sekretára TFZ členom VV TFZ 

správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2022. V správe sú uvedené všetky príjmy 

a výdavky, na základe ktorých je hospodársky výsledok TFZ za I. polrok záporný. 

TFZ nemal žiadne záväzky ani pohľadávky voči iným organizáciám ku 

30.06.2022. 

  

Uzn.č.61/2022 VV TFZ vzal na vedomie správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2022 

a informácie o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 30.06.2022. 

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

 

K bodu 6. Predseda EK TFZ sa ospravedlnil, že z dôvodu súkromných záležitostí nepredložil 

písomnú správu HK TFZ o platobnej disciplíne FK a evidencii pokút a správy 

transparentného účtu. Správa bude predložená na najbližšom zasadnutí VV TFZ.  

 

K bodu 7. Prezident TFZ p. Horák informoval prítomných, že ku dňu zasadnutia VV TFZ 

26.09.2022 boli na účet TFZ pripísané prostriedky z Finančného riaditeľstva SR 

vo výške 1274,88 €. Finančné prostriedky budú použité v súlade s platnou 

legislatívou na podporu a rozvoj športu (turnaje, zimná liga a pod.). Prezident TFZ 

p. Horák navrhol registrovať TFZ do registra prijímateľov na 2 % z daní 

z dôvodu, že počas predchádzajúcich rokov bol prínosom, s čím všetci prítomní 

súhlasili. 

 

Uzn.č.62/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie o príjmoch z 2 % z daní k 26.09.2022 

a schvaľuje registráciu TFZ do registra prijímateľov na 2% z daní. 

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

 

K bodu 8. 26. ročník plesu TFZ s vyhlásením 11-tky roka 2022 sa pravdepodobne uskutoční 

20.01.2023 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, za predpokladu 

že to situácia okolo covid-19 dovolí a nebudú v tom čase platiť žiadne 

protipandemické opatrenia ako tomu bolo posledné dva roky. Sála na tento termín 

je už zarezervovaná. Organizačný výbor pre zabezpečenie plesu bol zvolaný 



a tvorí ho prezident TFZ, členovia Výkonného výboru a odborných komisií, 

ekonóm a sekretár TFZ. Bližšími úlohami k zabezpečeniu plesu sa bude 

organizačný výbor zaoberať na nasledujúcich výkonných výboroch.  

 

Uzn.č.63/2022 VV TFZ schválil zloženie organizačného výboru pre zabezpečenie 26. 

ročníka plesu TFZ, ktorý sa uskutoční v predpokladanom termíne 

20.01.2023 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine 

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

 

K bodu 9. Rôzne: 

p. Horák – Informoval v krátkosti o podujatí „Futbal to je hra – turnaj prípravky“, 

ktorý organizoval TFZ dňa 15.09.2022 na Pltníkoch a ktoré finančné podporilo 

mesto Martin.  Informoval o nákladoch na toto podujatie a do 31.10.2022 musí 

TFZ predložiť na mesto Martin vyúčtovanie poskytnutej dotácie. 

- plynulo prešiel k zimnej lige pre mládežnícke družstvá, ktorá by sa konala 

v telocvičniach počas zimnej prestávky. Prostredníctvom úradnej správy TFZ 

uverejní informáciu o zámere organizovania tejto formy zimnej prípravy a podľa 

predbežného záujmu by sa zabezpečili priestory. Prípadne by sa mohli niektoré 

zápasy uskutočniť aj na Pltníkoch na umelej tráve. 

- tiež informoval o zámere pokračovať v zimnom pohári pre kategóriu dospelých, 

ktorý by sa uskutočnil na Pltníkoch. Po obdržaní harmonogramu využiteľnosti HP 

Pltníky od MŠK Fomat Martin by sa stanovili termíny jednotlivých kôl 

a zapracovali by sa do harmonogramu a ostatné termíny by boli poskytnuté 

klubom v rámci 60 hodín, ktoré má TFZ k dispozícii.  

- informoval o vrátení platby vo výške 115 € pre TJ Dynamo Krpeľany.  

   

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

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


