
T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
Športový park Pltníky, Pltníky 25, 036 01 Martin, číslo tel. 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk 

 
Z Á P I S  č. 09/2022  

zo zasadnutia mimoriadneho Výkonného výboru TFZ dňa 07. 11. 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 jesennej časti ročníky 2022/2023        Z: Mgr. Borcovan 

4. Správa o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiac 2022       Z: Žalmanová  

5. Správa o hospodárení za 1. až 3. štvrťrok 2022        Z: Arvay 

6. Evidencia pokút a správy transparentného účtu, 

Správa EK TFZ za 4.-8. mesiac 2022         Z: Bučko 

7. Príprava 26. ročníka plesu TFZ          Z: členovia VV TFZ, 

           preds. odb. komisií 

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.  Predseda ŠTK p. Borcovan zhodnotil jesennú časť ročníka 2022/2023 v súťažiach 

dospelých a mládeže. Pripravený materiál s vyhodnotením odovzdal zúčastneným 

členom VV. V materiáloch je uvedená tabuľka po odohraní jesennej časti ako aj 

informácie o počtoch strelených gólov, pokutových kopoch či osobných trestoch. 

V materiáloch sú taktiež uvádzaní najlepší strelci súťaží.   

 

Uzn.č.64/2022 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2022/2023.  

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

 

K bodu 4. K materiálu sa vyjadril sekretár TFZ p. Žalmanová. Všetci prítomní obdržali 

správu o transferoch za obdobie 1. –  9. mesiac 2022. V správe sa spomína počet 

žiadostí, ktoré boli podané v období január – marec a tiež jún – september, o počte 

schválených a zamietnutých transferoch, o tom koľko ich bolo z kategórie 

dospelých, dorastu, žiakov a prípravky. Do celkového počtu žiadostí sú zarátané 

aj dočasné registrácie. Spolu v období od 01.01.2022 do 30.09.2022 bolo 

podaných 293 žiadostí o prestup, resp. prestupov s obmedzením a dočasných 

registrácii. Z toho sa 194 žiadostí týkalo dospelých hráčov, 30 dorastencov, 59 

žiakov a 10 prípravkárov. Z celkového počtu žiadostí bolo schválených 226 

žiadostí. Všetky žiadosti boli schválené podľa v tom období platných 

prestupových poriadkov SFZ.  

 

Uzn.č.65/2022 VV TFZ vzal na vedomie správu o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiac  

2022. 

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

 



K bodu 5. Ekonóm TFZ p. Arvay predložil členom VV TFZ správu o hospodárení TFZ za I. 

– III. štvrťrok 2022. V správe sú uvedené všetky príjmy a výdavky, na základe 

ktorých je hospodársky výsledok TFZ za toto obdobie kladný. TFZ nemal žiadne 

záväzky ani pohľadávky voči iným organizáciám ku 30.09.2022. 

  

Uzn.č.66/2022 VV TFZ vzal na vedomie správu o hospodárení TFZ za I.-III. štvrťrok 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. 26. ročník plesu TFZ s vyhlásením 11-tky roka 2022 sa uskutoční 20.01.2023 

v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine. Počas plesu budú 

vyhodnotené ankety Píšťalka roka 2022 ako najlepší rozhodca z nominačnej 

listiny rozhodcov TFZ, Najlepší futbalisti roka 2022 v kategórii dospelých, 

Najlepší dorastenec a žiak za rok 2022 ako aj Trénerská osobnosť Turca. Prítomní 

členovia VV súhlasili s kúpou ocenení pre 13 najlepších futbalistov, ktoré navrhli 

prezident spoločne so sekretárom TFZ. Prítomní si prešli zoznam úloh, ktoré je 

potrebné zabezpečiť. Prezident TFZ p. Horák tiež informoval, že podal návrh na 

udelenie bronzového odznaku SFZ pre niektorých členov komisií ako aj 

funkcionárov z radov klubov, ktorí v roku 2022 oslávili okrúhle jubileum. Ak 

návrh prejde Výkonným výborom SFZ, odznaky by im boli udelené na plese. 

Taktiež ďalej informoval, že boli zaslané žiadosti o spoluprácu mestám Martin, 

Vrútky, T. Teplice, Turany a Združeniu miest a obcí Turca. Sekretár TFZ p. 

Žalmanová informovala, že účastníkom ankety bolo dňa 21.10.2022 zaslané prvé 

kolo ankety s termínom na doručenie do 08.11.2022. Do dňa zasadnutia VV TFZ 

nebol zatiaľ doručený žiadny návrh na Trénerskú osobnosť Turca a preto TMK 

ako aj členovia VV TFZ do najbližšieho zasadnutia premyslia, kto by na toto 

ocenenie mohol byť navrhnutý.  

 

Uzn.č.67/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie k príprave 26. ročníka plesu TFZ. 

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

 

K bodu 8. Rôzne: 

p. Horák – informoval o prihláškach klubov do Zimnej ligy mládeže a tiež 

Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP. Navrhol, aby sa dňa 15.11.2022 

uskutočnilo stretnutie s FK, ktoré prihlásili svoje družstvá do Zimnej ligy 

mládeže, kde predmetom stretnutia by bolo určenie miest konania a hracieho 

systému jednotlivých kategórií (U09-U19). Náklady na prenájom športovej 

infraštruktúry by mohli byť nákladom TFZ. 

- informoval, že dňa 30.11.2022 sa uskutoční v priestoroch SsFZ stretnutie 

predsedov KR jednotlivých ObFZ v pôsobnosti SsFZ, ktorého sa za TFZ zúčastní 

predseda KR p. Šmid.  

- navrhol, aby sa tradičné spoločné stretnutie členov VV TFZ a odborných komisií 

uskutočnilo ešte v decembri, namiesto tradičného januára. Dôvodom je aj skorší 

termín plesu. S návrhom prítomní súhlasili a stanovili termín stretnutia na 

09.12.2022.  

p. Žalmanová – informovala, že by mali byť rozhodcom, ktorí pravidelne 

rozhodovali a uhradili zálohu za štartovacie rozhodcovské balíčky, vrátené zálohy, 

ktoré za to uhradili. Konkrétne sa jedná o rozhodcov Gregor, Forró, Obžut, 

Mišťúrik, Laššuth.  

p. Arvay – informoval, že ku dňu 31.12.2022 ukončuje činnosť ekonóma TFZ.  

 

 

Uzn.č.68/2022 VV TFZ VV TFZ schválil vrátenie zálohových platieb za rozhodcovské 

balíčky pre rozhodcov Gregor, Forró, Obžut, Mišťúrik, Laššuth. 



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

 

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

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


