Turčiansky futbalový zväz
Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin, číslo tel.: 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk
ZÁPIS
zo zasadnutia riadnej konferencie TFZ dňa 02.07.2020
Prítomní: delegáti 23 riadnych členov TFZ s právom hlasovať
Neprítomní: delegáti FO, FK: Belá-Dulice, Ďanová, Diviaky, Fomat Martin, Háj, Krpeľany,
Slovenské Pravno, Turčianska Štiavnička, Turčianske Teplice,
Ďalej prítomní bez práva hlasovať: členovia VV TFZ a predsedovia komisií: Roman Horák,
Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. Daniel Borcovan, Ing. Peter Šmid, Stanislav Petrík, Jozef Bučko,
predseda DK TFZ Pavol Baják, predseda RK TFZ Pavol Fabián, ekonóm TFZ Imrich Arvay a
sekretár TFZ Martina Žalmanová
Ospravedlnení: Ing. Boris Burger, dočasne poverený predseda OK TFZ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ
Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie
Schválenie pracovného predsedníctva konferencie
Schválenie programu konferencie, rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie
programu konferencie
Správa mandátovej komisie
Vystúpenie prezidenta TFZ
Kontrola uznesení z konferencie TFZ konanej 02.07.2019
Správa o činnosti VV TFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
Správa o hospodárení TFZ v roku 2019
Správa revíznej komisie
Návrh rozpočtu na rok 2020
Doplňujúce voľby predsedu Odvolacej komisie TFZ
Doplňujúce voľby člena Výkonného výboru TFZ podpredsedu Športovo-technickej
komisie pre operatívnu činnosť TFZ
Informácia k rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2020/2021
Diskusia
Informácia o prijatých uzneseniach
Záver

K bodu 1.
Prezident TFZ p. Horák otvoril riadnu Konferenciu TFZ krátkym príhovorom v ktorom
vyhlásil, že Konferencia bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ. Privítal všetkých
prítomných delegátov FO, FK, členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Po privítaní
odovzdal slovo predsedajúcemu riadnej konferencie Ing. Petrovi Šmidovi. Konferencia
vyhlásenie, že bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 2.
Konferencia schválila pracovné komisie:
Mandátová v zložení: Alena Šimková – predsedníčka, Ján Rusnák a Martina Žalmanová –
členovia.
Návrhová v zložení: Ing. Milan Hanzel – predseda, Jozef Košút a Mgr. Daniel Borcovan –
členovia.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 3.
Konferencia schválila pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: Roman Horák, Ing.
Peter Šmid, Pavol Fabian, Martina Žalmanová, Stanislav Petrík, Ing. Jaroslav Bágel
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4.
Predsedajúci konferencie vyzval prítomných delegátov, či má niekto návrh na zmenu alebo
doplnenie programu konferencie, ktorý bol zverejnený na webovom sídle TFZ. Nikto
z delegátov konferencie nepodal návrh na doplnenie programu. Materiály k rokovaniu
konferencie boli zverejnené 7 dní pred konaním konferencie na webovom sídle TFZ.
Konferencia schválila program konferencie TFZ.
Hlasovanie: Za – 23 , proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 5.
Správu mandátovej komisie predložila písomne jej predsedníčka p. Alena Šimková – je
prílohou zápisu. Správa konštatovala, že z 32 riadnych členov TFZ je prítomných 23 čo
predstavuje 71,87 % delegátov. Ďalej sa na rokovaní konferencie TFZ bez práva hlasovať
zúčastnilo 8 členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Pozvaný boli aj 2 zástupcovia
FK bez práva hlasovať, z nich bol jeden prítomný. Ďalej boli prítomní ekonóm TFZ a sekretár
TFZ. Mandátová komisia týmto vyhlásila, že Konferencia je uznášania schopná. Konferencia
správu Mandátovej komisie zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.
Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s hodnotiacim príhovorom od ostatnej konferencie
TFZ, ktorá sa konala 04.07.2019. Informoval o niektorých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa
udiali od poslednej konferencie, resp. na čom posledný rok Turčiansky futbalový zväz
pracoval. Svoj hodnotiaci príhovor začal školeniami, kde spomenul, že v septembri 2019 sme
pre 3 záujemcov sprostredkovali prostredníctvom Slovenského Červeného kríža kurz prvej
pomoci. Tento kurz oprávňuje úspešného absolventa vykonávať funkciu zdravotníka na MFS.
Takéto školenie sme sprostredkovali opäť pre ďalších 5 záujemcov, ktorí kurz absolvujú
08.07.2020. Ako tomu bolo aj v minulosti, TFZ uhradil väčšiu časť ceny kurzu týmto
záujemcom (15 € TFZ, 10 € záujemca). Pokračoval vymenúvaním turnajov, ktoré TFZ
organizoval za posledný rok. V zimnom období to bol Zimný turnaj žiakov, ktorý sa konal
každú nedeľu vo februári v troch rôznych mestách, resp. obciach – Martin, Diaková,
Turčianske Teplice. Hlavným cieľom tohto projektu bolo priniesť účastníkom kvalitné
súťažné stretnutia počas zimného obdobia a umožniť tak klubom kontinuálne pracovať na
rozvoji zručností svojich hráčov. Pridruženým cieľom organizácie projektu bolo aj
zjednodušiť zúčastneným klubom organizáciu zimnej prípravy, nakoľko TFZ zabezpečilo
a uhradilo prenájom hál. Turnaja sa zúčastnilo v kategórii U13 – 7 účastníkov a v kategórii
U15 – 8 účastníkov. V marci TFZ zorganizoval turnaj prípravky U11, ktorý niesol názov
Memoriál Petra Morica na počesť dlhoročného predsedu Komisie mládeže, ktorý nás minulý
rok nečakane opustil. Turnaja sa zúčastnilo spolu 6 družstiev, ktoré si zmerali svoje sily
v telocvični v Turanoch. Na tomto turnaji TFZ všetkým účastníkom odovzdal aj tréningové
pomôcky. Po niekoľko mesačnej neplánovanej prestávke, ktorú zapríčinil koronavírus, TFZ
v spolupráci s FO Tatran Sučany a TJ Družstevník Dražkovce zorganizovali ďalšie turnaje.
A to Memoriál Silvestra Huja, ktorého 3. ročník sa uskutočnil v sobotu 27.06.2020
v Sučanoch pre kategóriu prípravky U11 a Memoriál Ľudovíta Hojného, ktorého 23. ročník sa
uskutočnil v nedeľu 28.06.2020 v Dražkovciach. Spomínaným klubom poďakoval za
spoluprácu. Ďalej informoval o 3. etape Podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry. Úspešní uchádzači z Turca v rámci tejto 3. etapy boli obec Turčianska
Štiavnička (12000 €), FK Ďanová (10000 €), FK Turany (12000 €), FK Žabokreky (11000 €),
obec Sučany (10000 €), FK Teplice (11000 €), obec Príbovce (11000 €), obec Bystrička
(10000 €), mesto Vrútky (10000 €), čo spolu činí 97000 € do infraštruktúry futbalových ihrísk
v Turci. Za všetky 3 etapy prišlo do Turca, devätnástim organizáciám na infraštruktúru spolu

226 750 €. Ak k tomu pripočítame aj HP Pltníky, kde na výstavbu mesto Martin získalo od
SFZ 606 806 €, tak spolu to je 833 556 €. Za obdobie od poslednej konferencie prišli aj iné
finančné prostriedky zo SFZ, či už prerozdelenie členských príspevkov SFZ alebo kredity.
Príspevok na jedno ml. družstvo v rámci prerozdelenia členských príspevkov SFZ bol 159,89
€ z ktorých prvú polovicu obdržali kluby do 07.02.2020, druhú polovicu by mali obdržať
v druhej polovici mesiaca júl 2020. Spolu na členských príspevkoch by mali kluby
v pôsobnosti TFZ získať 8793,95 €. FK získali tiež prostriedky formou kreditov na čerpanie
prostredníctvom web shopu SFZ. Od 01.03.2020 je už možné čerpať kredity aj pre rok 2020.
Príspevok na jedno ml. družstvo je 568,81€ (spolu pre FK v TFZ 31 284,63€). Spomenul tiež,
že od nového ročníka 2020/2021 už 1. a 2. trieda nebudú niesť názov DOUBLE STAR BET
trieda, nakoľko spoločnosť ukončila prevádzkovanie kurzových stávok a v budúcnosti
neplánujú opätovné spustenie, a z toho dôvodu zrušili aj zmluvu o poskytnutí charitatívnej
reklamy. Vo svojom príhovore sa dotkol aj problematiky nedostatku osôb vo futbale. Nie je
záujem funkcionárčiť v kluboch ale ani vo zväze. Nemáme dostatok rozhodcov, hráčov vo
všetkých kategóriách. Na zmiernenie týchto vecí a v súvislosti so zrušením súťaží súvisia aj
dôležité rozhodnutia zväzu , ktoré v poslednom období prijal. Konkrétne, vrátenie matričných
poplatkov za transfery uskutočnené od januára tohto roka, zrušenie poplatkov za neplnenie
počtu rozhodcov za jesennú časť posledného ročníka, zrušenie účinkov disciplinárnych
sankcií, ktoré neboli vykonané. V rámci oživenia futbalového života v Turci, TFZ
zorganizoval turnaj Pohár TFZ pre dospelých bez štartovného ako prípravné stretnutia
s nábojom súťaživosti. Posledný ročník aj keď nebol dohraný sa zväz nezaoberal vrátením
príspevku zo strany klubov, ktorý TFZ pred začiatkom súťažného ročníka poslal na každý
futbalový klub dospelých hrajúci súťaže TFZ. Prezident TFZ informoval, že TFZ uvažuje aj
tento rok o príspevku či priamo na kluby alebo nejakou zimnou prípravou, nakoľko
očakávame cez 1000 €, ktoré sa zväzu podarí obdržať z tzv. 2% daní. Konferencia zobrala
vystúpenie prezidenta TFZ na vedomie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7.
K tomuto bodu sa vyjadril sekretár TFZ p. Žalmanová. Konferencia TFZ na svojom zasadnutí
04.07.2019 neuložila žiadne úkolové uznesenie a to znamená, že všetky uznesenia sú splnené.
Konferencia správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej konferencie zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8.
Správa o činnosti VV TFZ od ostatnej konferencie konanej 04.07.2019 bola zverejnená na
webe TFZ. Ústne ju doplnil sekretár TFZ p. Žalmanová o účasť jednotlivých členov na
zasadnutiach VV TFZ. Za sledované obdobie VV TFZ mal 10 riadnych zasadnutí. V období
od 10.03.2020 do 19.05.2020 VV TFZ prijímal uznesenia formou per rollam (elektronicky).
Konferencia zobrala správu o činnosti VV TFZ na vedomie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.
Správa o hospodárení TFZ v roku 2019 bola zverejnená na webe TFZ. Správa hovorí
o hospodárskom výsledku za rok 2019, ktorý bol kladný + 11 275,55 €. Ekonóm TFZ
informoval, že hospodársky výsledok je vyšší ako v minulosti, čo spôsobilo že na účte
sú účelovo viazané prostriedky na nájom priestorov v ktorých sídli TFZ, ktoré sú z príspevku
od SFZ na zabezpečenie sídla v zmysle zmluvy. Prítomní delegáti konferencie nemali žiadne
otázky k správe o hospodárení TFZ v roku 2019. Následne dal predsedajúci konferencie
hlasovať o schválení správy o hospodárení TFZ v roku 2019.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 10.
Správu Revíznej komisie TFZ predložil jej predseda Pavol Fabian – je prílohou zápisu. RK
TFZ zasadala vo februári 2020, kde boli prekontrolované účtovné doklady za obdobie od

01.01.2019 do 31.12.2019. RK došla k záveru, že všetky doklady súhlasia s evidenciou
v pokladničnej knihe. Revízna komisia konštatuje, že činnosť TFZ bola v súlade so
Stanovami, právanými a ekonomickými normami. Taktiež RK konštatuje, že všetky body
uznesenia z poslednej konferencie sa priebežne plnili. Konferencia zobrala správu Revíznej
komisie na vedomie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 11.
Návrh rozpočtu na rok 2020 bol zverejnený na webe TFZ. Návrh hovorí o predpokladaných
príjmoch a výdavkoch na rok 2020. Návrh rozpočtu bol schválený VV TFZ v decembri 2019.
TFZ predpokladá vyrovnaný rozpočet. Zmena príjmov a výdavkov bude vykonaná podľa
dotácii v roku 2020. Konferencia schválila návrh rozpočtu na rok 2020.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 12.
Bod otvoril predsedajúci konferencie p. Ing. Peter Šmid. Informoval, že ku dňu 01.03.2020 sa
Mgr. Igor Hus vzdal funkcie predsedu Odvolacej komisie TFZ, z dôvodu pracovnej
vyťaženosti, keďže bol zvolený aj za poslanca parlamentu SR. Z toho dôvodu poveril
Výkonný výbor TFZ dočasným vedením Odvolacej komisie TFZ p. Ing. Borisa Burgera
s tým, že na najbližšej konferencii TFZ, ktorá je oprávnená voliť predsedu Odvolacej komisie
TFZ, sa zvolí predseda Odvolacej komisie na zostávajúcu časť funkčného obdobia. Nakoľko
neboli v stanovenej lehote podané žiadne iné návrhy na funkciu predsedu Odvolacej komisie,
tak VV TFZ na svojim zasadnutí navrhol za predsedu dočasne povereného predsedu
odvolacej komisie p. Ing. Borisa Burgera. Konferencia zvolila za predsedu Odvolacej komisie
p. Ing. Borisa Burgera.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 13.
Bod taktiež otvoril predsedajúci konferencie p. Ing. Peter Šmid. Pripomenul, že na
konferencii TFZ konanej dňa 04.07.2019 bol jedným bodom programu aj zmena a doplnenie
Stanov TFZ, v rámci ktorých bola vykonaná zmena v riadiacich komisiách TFZ, a to
konkrétne zlúčenie Športovo-technickej komisie a Komisie mládeže. Z tejto zmeny vyplynula
aj zmena zloženia členov Výkonného výboru TFZ, kde namiesto predsedu Komisie mládeže
vznikla nová funkcia - podpredseda športovo-technickej komisie pre operatívnu činnosť TFZ.
Keďže od poslednej konferencie TFZ, kde prebehla zmena Stanov TFZ sa nekonala žiadna
iná konferencia, ktorá je oprávnená voliť člena Výkonného výboru, bolo potrebné obsadiť
novovzniknutú funkciu člena Výkonného výboru TFZ na tejto konferencii. Nakoľko neboli v
stanovenej lehote podané žiadne iné návrhy na funkciu podpredsedu športovo-technickej
komisie pre operatívnu činnosť TFZ, tak VV TFZ na svojim zasadnutí navrhol za člena VV
TFZ p. Jána Rusnáka. Konferencia zvolila za podpredsedu Športovo-technickej komisie pre
operatívnu činnosť TFZ p. Jána Rusnáka
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 14.
Návrh rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2020/2021 bol zverejnený na webe TFZ.
V porovnaní s RS TFZ 2019/2020 nebolo vykonaných veľa zmien. Jednalo sa len o menšie
úpravy, ktoré bolo nevyhnutné zapracovať a ktoré vzišli z praxe. Predseda ŠTK p. Mgr.
Borcovan v krátkosti vysvetlil niektoré doplnené ustanovenia, ako napríklad v prípade
žiadosti o zmenu termínu stretnutia, kde je potrebná vzájomná dohoda klubov, tak že je klub
povinný sa vyjadriť ku žiadosti o zmenu termínu do 3 kalendárnych dní, inak bude žiadosť
zamietnutá tajomníkom ŠTK. Alebo ak sa stretnutie neodohrá z dôvodu vyššej moci (počasie
a pod.), tak sa stretnutie odohrá najbližší druhý piatok, ktorý nasleduje po dni neodohraného
stretnutia. V prípade, že je nasledujúci hrací deň sobota a klub by mal hrať MFS aj v piatok aj
v sobotu, tak sa termín stretnutia posunie o ďalší piatok. Toto ustanovenie však nevylučuje
možnosť dohody klubov na skoršom termíne odohratia. Ďalej pokračoval predseda KR TFZ

p. Ing. Šmid, ktorý informoval o výnimke, ktorá je platná len pre súťažný ročník 2020/2021
a týka sa vzájomných stretnutí mužstiev v I. a II. triede. Vzájomné stretnutia mužstiev, ktoré
nemajú žiadneho aktívneho rozhodcu sa odohrajú v sobotu v ÚHČ (predtým platné bolo, ak
nespĺňali podmienku o počte aktívnych R – I. trieda - 2, II. trieda – 1). Ďalej v rámci tohto
bodu vystúpil p. Michal Pyšný (Kláštor p. Znievom) – jeho príspevok sa týkal striedavých
štartov hráčov aj z ÚTM do ostatných súťaží. Apeloval, či by nebolo možné iniciovať debatu
v tejto veci so SFZ ako tvorcami Súťažného poriadku SFZ. Taktiež sa vyjadril ku znižovaniu
počtu mládežníckych družstiev, ktorých počty sú každý rok nižšie a nižšie a tým pádom je aj
menej súťažných stretnutí. Preto navrhol nedržať sa len zaužívaného modelu formátu súťaží
doma – von ale skúsiť aj iné formáty rozlosovania. K RS TFZ 2020/2021 nemal žiadny
delegát konferencie iné pripomienky, preto dal predsedajúci konferencie hlasovať o uznesení,
že Konferencia TFZ vzala na vedomie informácie k rozpisu futbalových súťaží riadených
TFZ v súťažnom ročníku 2020/2021.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 15.
Na základe programu konferencie otvoril predsedajúci konferencie Ing. Peter Šmid diskusiu,
do ktorej sa prihlásil pán Špirko, na ktorého potom reagovali aj ostatní delegáti konferencie.
Ľubomír Špirko (Sučany) – svojim vystúpením pripomienkoval termín uzatvárania
prihlášok do súťaží, ktorý býva ešte pred začiatkom prestupového obdobia, resp. či nie je
možné zmeniť dátumy registračného obdobia. Informoval, že klub prihlási družstvo do súťaže
a môže sa mu stať, že mu hráči poodchádzajú do iných klubov a potom sú kluby nútené
odhlasovať družstvá zo súťaží. Taktiež vyjadril nespokojnosť, že hráči hrajú prípravné
zápasy bez súhlasu materského klubu za iný klub a informoval sa či nie je nejaká možnosť
tomu zo strany zväzu zabrániť alebo pokutovať. Na tento príspevok reagoval prezident TFZ p.
Horák tým, že TFZ nemôžeme upravovať registračné obdobia ako vyhovuje nám, ale je to
Registračný a prestupový poriadok vydaný SFZ, ktorý je možné pripomienkovať priamo im.
O možnosti pripomienkovať RaPP TFZ informoval aj prostredníctvom Úradnej správy TFZ,
a ak chceme presadiť nejakú zmenu tak je potrebné, aby išla iniciatíva od viacerých subjektov
nie len od zväzu. Čo sa týka odchodu hráčov z klubu bez súhlasu materského klubu, či už
v prípade prípravných zápasov alebo aj na prestup, prezident TFZ pripomenul možnosť
uzavrieť medzi klubom a hráčom Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, ktorý povoľuje
Zákon o športe.
Michal Pyšný (Kláštor p. Znievom) – reagoval na príspevok p. Špirka a navrhol posunúť
termín uzatvárania prihlášok, ktoré zväz môže posunúť, keďže registračné obdobia v RaPPe
nie.
Ján Štefanides (splnomocnený FC Juventus Žilina) – reagoval na Registračný a prestupový
poriadok o ktorom tvrdí, že je určený skôr pre profesionálov ako amatérov. Reagoval na
príspevky k tomu, že si kluby kradnú navzájom hráčov. Pripomenul, že vždy je to aj o ľuďoch
a serióznosti medzi klubmi. Ak sa vytratí ľudskosť a primerané vzťahy a budú si FK kradnúť
navzájom hráčov, bude to len horšie.
Keďže už žiadny delegát konferencie nemal záujem vystúpiť v diskusii predsedajúci
konferencie dal hlasovať o ukončení diskusie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 16.
Informáciu o prijatých uzneseniach predložil písomne predseda návrhovej komisie p. Ing.
Milan Hanzel – je prílohou zápisu. Konferencia schválila uznesenie tak ako bolo predložené.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 17.
Záver zasadnutia riadnej konferencie vykonal prezident TFZ Roman Horák a poďakoval
prítomným za aktívnu účasť. Po skončení konferencie nasledoval aktív ŠTK.

Zapísala: Martina Žalmanová - sekretár TFZ
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Alena Šimková – predsedníčka mandátovej komisie

......................................................

Ing. Milan Hanzel – predseda návrhovej komisie
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