
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. 10/2022  

zo zasadnutia mimoriadneho Výkonného výboru TFZ dňa 14. 12. 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 zväzu za jesennú 

časť ročníka 2022/2023           Z: Ing. Šmid 

4. Zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie za  

jesennú časť ročníka 2022/2023, anketa 11-ka roka        Z: Šuhaj, Žalmanová  

5. Zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka 2022/2023  Z: Baják 

6. Evidencia pokút a správy transparentného účtu, 

Správa EK TFZ za 4.-9. mesiac 2022         Z: Bučko 

7. Návrh rozpočtu TFZ na rok 2023          Z: Arvay 

8. Zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP a Zimná liga mládeže Z: Mgr. Borcovan 

Žalmanová 

9. Informácie o zabezpečení plesu TFZ         Z: organizačný výbor 

10. Rôzne 

11. 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 KR TFZ p. Šmid predložil všetkým prítomným správu s vyhodnotením 

rozhodcov a delegátov TFZ za jesennú časť ročníka 2022/2023. Komisia 

rozhodcov v jesennej časti ročníka zasadala spravidla každý utorok. Na týchto 

zasadnutiach komisia riešila prípravu letného seminára R a DZ, ktorý sa 

uskutočnil 29.07.2029 v priestoroch Šport Park Pltníky, prípravou delegačných 

listov, zaoberala sa vyhodnotením zápisov zo stretnutí, vykonala pohovor 

s novými záujemcami o rozhodovanie – Lamoš, Čeman, Abouzied a Daubner. 

Z menovaných všetci okrem Daubnera vykonali aj skúšky a v priebehu jesennej 

časti boli zaradený na nominačnú listinu rozhodcov a rozhodovali. Komisia sa 

zaoberala aj námietkami, resp. podaniami od klubov Mošovce, Dubové, H. 

Štubňa, Košťany. Za jesennú časť uložila KR rozhodcom uhradiť poplatky za 

oneskorené ospravedlnenie zo stretnutia alebo za neospravedlnenú neúčasť na 

stretnutí v celkovej sume 75 €. V správe sa uvádzajú neobsadené zápasy 

delegovanými osobami (celkom 16 stretnutí), chyby rozhodcov v zápisoch zo 

stretnutí, hodnotenie rozhodcov, oddielová príslušnosť rozhodcov, obsadenie 

rozhodcov I. triedy a II. triedy, zápasy v ktorých rozhodovali R z vyšších súťaži 

(celkom 62-krát, ktorí sa zúčastnili na 47 MFS).   

 

Uzn.č.69/2022 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu za 

jesennú časť ročníka 2022/2023.  

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 



 

K bodu 4. V rámci tohto bodu informoval sekretár TFZ p. Žalmanová o výsledkoch ankety 

Najlepší futbalista roka 2022, ktorú zabezpečila po administratívnej stránke.  

Predseda TMK informoval, že v priebehu jesennej časti ročníka 2022/2023 by sa 

mohol v Martine uskutočniť seminár, ktorý by slúžil na predĺženie Grassroots C 

a B licencie, o čom budú kluby informované prostredníctvom Úradnej správy 

v dostatočnom predstihu.  

 

Uzn.č.70/2022 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce trénersko-metodickej komisie 

za jesennú časť ročníka 2022/2023 a informácie k ankete Najlepší futbalista 

roka 2022. 

  Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 5. Ďalej v hodnotení súťažného ročníka 2022/2023 pokračoval predseda DK p. 

Baják, ktorý informoval o činnosti komisie za spomínané obdobie. Zasadnutia sa 

konali spravidla každý utorok a DK prijala ku dňu 01.12.2022 spolu 159 

uznesení. Počas jesennej časti ročníka došlo v stretnutí žiakov                 

Dražkovce – Ďanová v dvoch prípadoch zo strany hostí k neoprávnenému štartu 

hráčov, ktorých vedome postavil na zápas tréner hostí. Počas spomínaného 

obdobia došlo po stretnutí dospelých Ďanová – H. Štubňa aj k napadnutiu DO 

hráčom hosti, k čomu prispel aj DZ porušením svojich povinností. Pri HNS 

divákov boli disciplinárnou komisiou jednotlivým divákom uložené dlhodobé DS 

spočívajúce v zákaze návštevy svojich mužstiev. Vo viacerých prípadoch na 

podnet EK TFZ musela DK riešiť porušovanie platobnej disciplíny pri úhrade 

MZF, kde FK zbytočne prichádzali o ďalšie peňažné prostriedky.  

 

Uzn.č.71/2022 VV TFZ vzal na vedomie zhodnotenie práce DK za jesennú časť ročníka 

2022/2023. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, 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. Ekonóm TFZ p. Arvay predložil návrh rozpočtu TFZ na rok 2023. Materiál 

obdržali všetci prítomní členovia VV. P. Arvay sa vyjadril k niektorým bodom 

návrhu. Prítomní nemali výhrady. Návrh rozpočtu bude predložený delegátom 

konferencie na najbližšom zasadnutí Konferencie TFZ. 

  

Uzn.č.72/2022 VV TFZ schválil návrh rozpočtu TFZ na rok 2023 a odporúča delegátom 

konferencie ho schváliť na najbližšej konferencii TFZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 8. Predseda ŠTK TFZ p. Borcovan informoval prítomných o vylosovaní Zimného 

pohára TFZ SPORTIKA CUP, ktorý sa bude konať v mesiacoch február a marec 

2023. Keďže sa do turnaja prihlásilo 10 účastníkov – Dražkovce, Ďanová, Horná 

Štubňa, Košťany, Lipovec, Malý Čepčín, Mošovce, Sklené, Slovany, T. Kľačany, 

Z toho dôvodu sa uskutočnia aj dva zápasy v rámci predkola. 

Program turnaja: 

Predkolo: 

04.02.2023, 16.00 hod. Ďanová – Slovany  (zápas č. 1) 

04.02.2023, 18.00 hod. Sklené – M. Čepčín (zápas č. 2) 

1. kolo: 

11.02.2023, 16.00 hod. T. Kľačany - Lipovec         

11.02.2023, 18.00 hod. Košťany – Horná Štubňa               

12.02.2023, 16.00 hod. Dražkovce - Mošovce     

12.02.2023, 18.00 hod. víťaz predkola zápasu č. 1 – víťaz predkola zápasu č. 2 



Semifinále: 

25.02.2023, 16.00 hod. semifinále č. 1 

25.02.2023, 18.00 hod. semifinále č. 2 

Finále: 

12.03.2023, 16.00 hod. o 3. miesto 

12.03.2023, 18.00 hod. o 1. miesto  

Propozície ako aj pavúk Pohára sú toho času zverejnené na webovom sídle TFZ 

a boli zaslané účastníkom Pohára aj e-mailom dňa 25.11.2022.  

O Zimnej lige mládeže informoval v krátkosti sekretár TFZ p. Žalmanová. 

Informovala, že odhadované náklady, z pohľadu prenájmu športovej 

infraštruktúry, osvetlenia, šatní a pod. na celú Zimnú ligu mládeže (U09 až U19), 

budú minimálne vo výške 2 300 €, a aj z toho dôvodu bolo zavedené symbolické 

štartovné (U09,U11 – 10 €/FK, U13,U15 – 15 €/FK, U19 – 20 €/FK). 

Hracie dni a časy a miesto konania Zimnej ligy mládeže: 

U09 – športová hala Diaková, 12.02.2023 a 05.03.2023 od 9.00 hod. 

U11 – športová hala Diaková, 05.02.2023 a 26.02.2023 od 9.00 hod. 

U13 – HP Pltníky, 18.02.2023 od 14.00 hod., 09.03.2023 od 18.00 hod., 

19.03.2023 od 14.00 hod. 

U15 – HP Pltníky, 18.02.2023 od 16.00 hod., 18.03.2023 o 16.00 hod., 

26.03.2023 od 16.00 hod.   

U19 – HP Pltníky, 09.02.2023 od 18.00 hod., 16.02.2023 od 18.00 hod., 

23.02.2023 od 18.00 hod., 02.03.2023 o 18.00 hod., 19.03.2023 od 16.00 hod.  

Vylosovanie jednotlivých zápasov v danej kategórii na vyššie spomenuté dni sú 

súčasťou propozícii, ktoré boli zaslané FK dňa 28.11.2022.  

Taktiež informovala, že mesiac po uzavretí prihlášok, rozlosovaní jednotlivých 

kategórii sa ozvali z FO Tatran Sučany, že by mali záujem sa zúčastniť 

s družstvom U15 Zimnej ligy. Z dôvodu, že by bol nepárny počet družstiev 

v súťaží a pri zachovaní hracieho systému každý s každým, by bolo potrebné 

zapracovať do rozlosovania ešte dva 3-hodinové termíny, čo toho času na HP 

Pltníky nie je možné. Členovia VV TFZ sa zhodli, že družstvo už dodatočne 

nebude zaradené, nakoľko by to narušilo harmonogram, ktorý je už vytvorený 

a taktiež sú názoru, že termíny treba dodržiavať a mali dostatok času na 

prihlásenie. Navrhli, aby družstvo U15 FO Tatran Sučany bolo náhradníkom 

v prípade, že by niektoré z družstiev muselo svoju účasť v Zimnej lige mládeže 

zrušiť o čom bude klub informovať sekretár TFZ.   
  

Uzn.č.73/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie k Zimnému poháru TFZ SPORTIKA 

CUP 2023 a k Zimnej lige mládeže a súhlasí s použitím finančných 

prostriedkov na prenájom športovej infraštruktúry.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 9. Prezident TFZ prešiel s prítomnými členmi VV TFZ všetky potrebné úlohy 

k zabezpečeniu plesu. Predseda KR p. Šmid informoval o Píšťalke roka 2022, 

ktorú vybrali futbalové kluby spolu s KR TFZ. Nakoľko zo strany FK neprišiel 

žiadny návrh na Trénerskú osobnosť Turca, členovia VV TFZ po krátkej diskusii 

vybrali trénera, ktorý toto ocenenie pre tento rok získa. Vyhodnoteným pánom, 

bude zaslaná pozvánka na slávnostné vyhodnotenie ankiet. Vyhlásenie sa 

uskutoční v rámci 26. ročníka reprezentačného plesu TFZ dňa 20.01.2023 

v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine. Prezident TFZ p. Horák 

informoval o oceneniach, ktoré vyhodnotení hráči získajú a ktoré TFZ získal 

z väčšej časti v rámci reklamného plnenia od sponzora. Z dôvodu zvýšenia cien 

potravín ako aj energií sa zvýšila aj stravná jednotka na osobu. Preto členovia VV 

TFZ po diskusii dospeli k záveru, že cena vstupenky na tento ples bude 35 €/os. 

Ďalej pokračoval prezident TFZ s návrhom, že aj tento rok by bolo dobré poslať 

pozvánku na ples na futbalové kluby, ako tomu bolo aj v minulosti. Pozvanie by 

bolo určené pre vedenie FK (predsedu, tajomníka, člena výboru, atď.). Po 

potvrdení účasti im bude k pozvánke predaný jeden lístok na spomínané podujatie 



v cene 35 €, tzn. že by mali dva lístky za cenu jedného. Potvrdiť účasť by mali 

najneskôr do 31.12.2022. S návrhom ostatní členovia VV TFZ súhlasili. Na záver 

tohto bodu prítomní diskutovali o možnostiach vytvorenia nových ankiet ako 

napríklad cena fanúšika a podobne. 
 

Uzn.č.73/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení plesu, ktorý sa uskutoční 

20. januára 2023 v priestoroch spoločenskej sále penziónu Čierna pani 

v Martine. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 
 

K bodu 10. Rôzne: 

p. Horák –  na poslednom zasadnutí VV TFZ ekonóm TFZ informoval, že ku dňu 

31.12.2022 ukončuje činnosť ekonóma TFZ z toho dôvodu je potrebné nájsť 

nového. Preto prezident TFZ p. Horák v rámci bodu rôzne oslovil niektorých 

členov VV TFZ, či by o túto funkciu nemali záujem. Oslovení členovia si návrh 

premyslia a neskôr sa k ponuke vyjadria.  

- informoval, že Vojvoda, Náther, Capek a Čordáš absolvovali skúšky na licenciu 

delegáta zväzu. 

 

K bodu 11.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť a zaželal im príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko 

dobré do nového roku 2023. 

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


