
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. 01/2023  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 11. 01. 2023 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

    Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r am: 

                        

1. Otvorenie          Z: Horák 

2. Kontrola uznesení         Z: Žalmanová 

3. Schválenie plánu práce VV TFZ na I. polrok 2023  Z: Horák 

4. Informácie o zabezpečení plesu TFZ, príprava    Z: org. výbor plesu 

5. Personálne obsadenie funkcie ekonóma TFZ   Z: VV TFZ 

6. Rôzne 

7. 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.  Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2023 predložil 

prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Súčasťou plánu práce VV TFZ je 

aj predbežný termín konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční 03.07.2023, resp. 

04.07.2023 alebo 06.07.2023 (termín bude dostatočne včas upresnený v závislosti 

od aktívu SsFZ). Plán práce obsahuje aj termíny iných dôležitých zasadnutí resp. 

stretnutí, ako napríklad seminár R a DZ, ktorý sa uskutoční v  termíne 11.03.2023 

- 12.03.2023, či termín konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 24.02.2023 a tiež 

konferencie SsFZ, ktorá sa uskutoční 12.05.2023. V prípade potreby bude do 

programu zaradené konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena termínov je vyhradená. 

Predpokladané zasadnutia VV TFZ sú nasledovné 06.02., 13.03., 17.04., 22.05., 

26.06. 

  

Uzn.č.01/2023 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na I. polrok 2023. 

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

 

K bodu 4. V rámci tohto bodu si prítomní členovia prešli úlohy k úspešnému zorganizovaniu 

tejto spoločenskej akcie. Všetky potrebné veci, ako ceny pre vyhodnotených 

hráčov, rozhodcu, trénera a ocenených funkcionárov sú zabezpečené. Taktiež je 

všetko zabezpečené po organizačnej stránke (občerstvenie, hudobná produkcia, 

šatňa a pod.). Prítomní si dohodli program a postup pri udeľovaní ocenení, ktoré 

súčasťou budú aj pozvaní hostia. Prítomní sa dohodli, že dva dni pred plesom sa 

zosumarizuje tombola na sekretariáte a tiež prejde program s moderátorom, ktorý 

bude viesť vyhodnotenie ankety.  

 

Uzn.č.2/2023 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení plesu TFZ. 

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

 

 

 



K bodu 5. Nakoľko p. Imrich Arvay k 31.12.2022 ukončil činnosť funkcie ekonóma TFZ, 

bolo potrebné obsadiť túto funkciu po personálnej stránke. Záujem o výkon tejto 

funkcie prejavil p. Ján Rusnák a Výkonný výbor TFZ súhlasí s kandidátom. 

Funkciu ekonóma TFZ bude od 11.01.2023 vykonávať p. Ján Rusnák. Ako sa p. 

Arvay vyjadril, výsledky hospodárenia za rok 2022 ako aj účtovnú závierku vykoná 

a odovzdá všetky potrebné dokumenty p. Rusnákovi. Vzhľadom na ustanovenie 

nového ekonóma a prechodné obdobie v rámci odovzdania a prevzatia funkcie 

ekonóma, VV TFZ schválil výnimku zo Smernice o nakladaní s účtom a to tak, že 

úhrady bude dočasne vykonávať prezident TFZ, a to do zmeny Smernice a 

ukončenia preberania funkcie nového ekonóma.   

 

Uzn.č.03/2023 VV TFZ schválil kandidáta na funkciu ekonóma TFZ, ktorým od 11.01.2023 

je Ján Rusnák.  

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

 

Uzn.č.04/2023 VV TFZ schválil výnimku zo Smernice o nakladaní s účtom a to tak, že úhrady 

bude dočasne vykonávať prezident TFZ, a to do zmeny Smernice a ukončenia 

preberania funkcie nového ekonóma.   

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

 

K bodu 6. Rôzne: 

p. Žalmanová –  informovala o podnete zo strany M. Šupeja, zamestnanca Správy 

športových zariadení mesta Martin, vo veci riešenia situácie v prípade, že FK, ktorý 

má rezerváciu prostredníctvom TFZ na využívanie HP Pltníky, sa nedostaví, resp. 

neskoro oznámi skutočnosť, že HP v rezervovanom termíne nevyužijú. Vzhľadom 

na veľký záujem a obmedzené možnosti využívania HP Pltníky prostredníctvom 

rezervácii cez TFZ, sa Výkonný výbor TFZ uzniesol, že v prípade nevyužitia 

rezervácie HP bez včasného oznámenia (min. 3 dni vopred), TFZ takýto klub vyradí 

z možnosti využívať HP Pltníky v priebehu nasledujúceho obdobia. Ďalej je na 

Správe športových zariadení mesta Martin či rozhodne o udelení sankčného 

poplatku.  

 

K bodu 7.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


