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 09.07.2021
Prítomní: delegáti 23 riadnych členov TFZ s právom hlasovať
Neprítomní: delegáti FO, FK: Blatnica, Diviaky, Háj, Krpeľany, Trebostovo, T. Štiavnička, T.
Teplice,
Ďalej prítomní bez práva hlasovať: členovia VV TFZ a predsedovia komisií: Roman Horák,
Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. Daniel Borcovan, Ján Rusnák, Ing. Peter Šmid, Jozef Bučko,
predseda DK TFZ Pavol Baják, predseda RK TFZ Pavol Fabian a sekretár TFZ Martina
Žalmanová
Ospravedlnení: Ing. Boris Burger, predseda OK TFZ, Imrich Arvay, ekonóm TFZ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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 02.07.2020
Správa o činnosti VV TFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie
Správa o hospodárení TFZ v roku 2020
Správa revíznej komisie
Návrh rozpočtu na rok 2021
Voľba volebnej komisie
Vyhodnotenie súťažného ročníka 2020/2021
Prerokovanie úpravy počtu účastníkov v I. QUICK triede pre súťažný ročník
2021/2022
Informácia k rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2021/2022
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 – 20, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 2.
Konferencia schválila pracovné komisie:
Mandátová v zložení: Elena Štanclová – predsedníčka, Ján Štefanides a Martina Žalmanová –
členovia.
Návrhová v zložení: Andrej Fleško – predseda, Dalimír Tomčány a Mgr. Daniel Borcovan –
členovia.
Hlasovanie: Za – 20, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 3.
Konferencia schválila pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: Roman Horák, Ing.
Peter Šmid, Pavol Fabian, Martina Žalmanová, Ing. Jaroslav Bágel
Hlasovanie: Za – 20, 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 – 20 , proti – 0, zdržal sa – 0.
K bodu 5.
Správu mandátovej komisie predložila písomne jej predsedníčka p. Elena Štanclová – je
prílohou zápisu. Správa konštatovala, že z 30 riadnych členov TFZ je prítomných 20 čo
predstavuje 66,6 % delegátov. Ďalej sa na rokovaní konferencie TFZ bez práva hlasovať
zúčastnilo 8 členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Pozvaní boli aj 2 zástupcovia
FK bez práva hlasovať, z nich nebol nikto prítomný. Ďalej bol prítomný sekretár TFZ.
Mandátová komisia týmto vyhlásila, že Konferencia je uznášania schopná. Konferencia
správu Mandátovej komisie zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 20, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.
Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s hodnotiacim príhovorom od ostatnej konferencie
TFZ, ktorá sa konala 02.07.2020. Informoval o niektorých dôležitých skutočnostiach, ktoré sa
udiali od poslednej konferencie, resp. na čom posledný rok Turčiansky futbalový zväz
pracoval. Svoj hodnotiaci príhovor začal spomienkou na pracovné stretnutie s FK, ktoré sa
uskutočnilo 24. mája tohto roku v Košťanoch. Toto stretnutie klubov zhodnotil za veľmi
korektné a konštruktívne zo strany klubov. Hlavným bodom programu spomínaného stretnutia
bol reštart súťaží. Ocenil prístup klubov napríklad v druhej triede, kde aj keď o postup chcelo
zabojovať len 5 klubov, tak všetci účastníci 2 triedy jednomyseľne schválil model dohrávania
súťaže. O postupujúcom sa rozhodlo až v poslednom možnom stretnutí v Kláštore pod
Znievom. Zároveň poďakoval aj funkcionárom FC Tatran Kláštor pod Znievom, za
ústretovosť a pomoc pri odovzdaní ocenení pre 11-ku najlepších futbalistov roka 2020,
dorastenca, žiaka, píšťalku roka a Trénerskú osobnosť Turca, ktorým boli odovzdané ceny
práve v Kláštore na spomínanom zápase, nakoľko pandémia nedovolila odovzdať tieto
ocenenia na tradičnom reprezentačnom plese v januári. Ďalej prezident v príhovore spomenul,
že na stretnutí 24.05.2021 v Košťanoch bol podaný aj podnet zo strany niektorých klubov na
prípadné rozšírenie súťaže I. QUICK triedy, resp. aby sa z tejto súťaže v ročníku 2020/21
nezostupovalo a to z dôvodu mimoriadnej udalosti akou je odohratie polovice súťažného
ročníka. Keďže o takto závažnej veci je potrebné, aby rozhodla konferencia, preto VV TFZ
tento bod zaradil do programu dnešnej konferencie. Ďalej pokračoval vymenúvaním turnajov,
ktoré TFZ bude organizovať. Turnaj pre prípravkárov, ktorý nesie názov Memoriál Silvestra
Huja sa uskutoční 10.07.2021 v Sučanoch, ktorého sa zúčastnia družstva zo Sučian, Fomatu,
Dražkoviec a Turčianskych Kľačian. Dňa 24.07.2021 plánuje TFZ s ŠK Dynamo Diviaky
organizovať turnaj žiakov Memoriál Ľudovíta Hojného. Tento turnaj sa pôvodne mal odohrať
už 26.06.2021 ale na tento termín sa prihlásili len 2 kluby. Prezident TFZ verí, že na nový
termín 24.07.2021 sa prihlási viac klubov, ktoré majú možnosť podať prihlášku do
14.07.2021. Vo svojom príhovore sa pristavil aj pri dorasteneckej súťaží, kde sa do súťaže
prihlásili len 3 družstvá. Takýto úbytok dorasteneckých družstiev o 50 % v porovnaní
s predchádzajúcou sezónou si nepamätá (minulý rok 6, teraz 3). Vyjadril nádej, že spoločnými
silami sa nájde riešenie počas tejto konferencie a následného aktívu, aby sa doprialo hráčom
v zostávajúcich kluboch si odohrať aspoň nejakou formou niekoľko futbalových zápasov.
Možným riešením je aj vytváranie spoločných družstiev. Súťažný poriadok povoľuje spoločné

družstvo dvoch klubov. Na poslednom Výkonnom výbore sa jeho členovia zaoberali
možnosťou spojenia aj viacerých klubov (na podnet ŠK Drienok Mošovce). Výkonný výbor
by podporilo takúto myšlienku, v záujme podpory mládežníckeho futbalu v Turci a ak by to
malo znamenať vyšší počet mládežníckych družstiev, avšak bolo by potrebné vyriešiť
technickú stránku veci ako uzatváranie ZoS, resp. požiadať o úpravu spoločných družstiev
priamo SFZ, ale po športovo-technickej stránke VV TFZ nevidí žiadny problém. Za obdobie
od poslednej konferencie prišli aj finančné prostriedky zo SFZ, či už prerozdelenie členských
príspevkov SFZ alebo kredity. V roku 2020 sa zmenil spôsob prerozdelenia členských
príspevkov a to, že sa nerozdeľovali podľa počtu družstiev, ale podľa počtu aktívnych hráčov
do U19, vrátane, s minimálne 3 štartami podľa uzatvorených Zápisov o stretnutí za jesennú
časť oficiálnych súťaží v sezóne 2020/2021 (len uzavreté Zápisy o stretnutí v ISSF). Spolu na
členských príspevkoch by mali kluby v pôsobnosti TFZ získať 8037,33 eur. Delegátov
konferencie TFZ ďalej informoval, že v dňoch 25.6.-29.6.2021 prebiehalo hlasovanie per
rollam konferencie SFZ kde jedným bodom z programu bolo aj rozhodnutie o výške
členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a spôsob použitia
členského. V rámci hlasovania podal pozmeňujúci návrh, aby členské príspevky vybrané do
30.11.2021 boli podľa pravidiel schválených konferenciou SFZ poukázané do 15.12.2021 na
účet klubov a dovybrané členské príspevky najneskôr do 31.07.2022, pretože má za to, že v
momentálnej situácii s mládežou považuje za správne prerozdeliť vybrané členské skôr ako
takmer po roku. O tomto pozmeňujúcom návrhu budú rokovať delegáti na najbližšej
konferencii SFZ v septembri. FK získali tiež prostriedky formou kreditov na čerpanie
prostredníctvom web shopu SFZ. Od 01.03.2021 je už možné čerpať kredity aj pre rok 2021.
Príspevok na jedno ml. družstvo je 582,34€ (spolu pre FK v TFZ 28 534,67€). V rámci dotácii
tiež pripomenul, že posledné 2 roky TFZ zaslal príspevok klubom v hodnote 100 €, čo je
suma vyššia ako štartovný vklad. Naposledy to bolo koncom októbra 2020 aj napriek situácii,
že sa už nehralo. Možno to nie je horibilná suma, ale TFZ sa snaží pomôcť aspoň takýmto
finančným prispením vždy keď to ekonomická situácia povoľuje a verí, že ak to rozpočet
dovolí, že príspevky budú zaslané aj tento rok. V priebehu minulého roka aj napriek pandémii
sa TFZ podarilo získať takmer 1200 eur z 2% daní. Tento rok očakávame taktiež cez 1000
eur. Taktiež VV TFZ pre tento rok zrušili poplatky za neplnenie počtu rozhodcov vyplývajúce
z RS TFZ. Verí, že tieto postupy aspoň čiastočne pomáhajú klubom. Počas príhovoru
prezidenta TFZ sa zvýšil počet riadnych delegátov v sále na 22. Konferencia vzala na
vedomie vystúpenie prezidenta TFZ.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 7.
K tomuto bodu sa vyjadril sekretár TFZ p. Žalmanová. Konferencia TFZ na svojom zasadnutí
02.07.2020 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 – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 8.
Správa o činnosti VV TFZ od ostatnej konferencie konanej 02.07.2020 bola zverejnená na
webe TFZ. Ústne ju doplnil sekretár TFZ p. Žalmanová. Za sledované obdobie VV TFZ mal 8
riadnych zasadnutí a 6x VV TFZ prijímal uznesenia formou per rollam (elektronicky).
Konferencia zobrala správu o činnosti VV TFZ na vedomie.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.
Správa o hospodárení TFZ v roku 2020 bola zverejnená na webe TFZ. Správa hovorí
o hospodárskom výsledku za rok 2020, ktorý bol kladný + 524,05 €. Prítomní delegáti
konferencie nemali žiadne otázky k správe o hospodárení TFZ v roku 2020. Následne dal
predsedajúci konferencie hlasovať o schválení správy o hospodárení TFZ v roku 2020.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 10.
Správu Revíznej komisie TFZ predložil jej predseda Pavol Fabian – je prílohou zápisu. RK
TFZ prekontrolovala účtovné doklady za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. 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 – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 11.
Návrh rozpočtu na rok 2021 bol zverejnený na webe TFZ. Návrh hovorí o predpokladaných
príjmoch a výdavkoch na rok 2021. Návrh rozpočtu na rok 2021 je vytvorený tak, že sa počíta
s tým, že sa odohrá celá sezóna, tzn. že najväčšia položka sú príspevky členov a náklady za
rozhodcov. Tento návrh rozpočtu bol schválený VV TFZ v januári 2021. TFZ predpokladá
vyrovnaný rozpočet. Zmena príjmov a výdavkov bude vykonaná podľa dotácii v roku 2021.
Konferencia schválila návrh rozpočtu na rok 2021.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 12.
Nakoľko v druhom polroku 2021 bude volebná konferencia je potrebne ustanoviť volebnú
komisiu na konferencii, ktorá predchádza volebnej konferencii. Navrhnuté boli nasledovné
osoby Oľga Vaváková – predsedníčka, Milan Hanzel a Miroslav Bernát – členovia, ktorí
súhlasili s kandidatúrou resp. sú prítomní na dnešnej konferencii. Nakoľko neboli
pripomienky k uvedeným kandidátom predsedajúci konferencie p. Šmid dal hlasovať
o zložení volebnej komisie ako celku. Konferencia schválila zloženie volebnej komisie TFZ.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 13.
Vyhodnotenia súťažného ročníka 2020/2021 v súťažiach dospelých a mládežníckych
kategóriách boli zverejnené na webe TFZ. V krátkosti ich doplnil p. Mgr. Borcovan. V rámci
tohto bodu boli odovzdané aj diplomy pre FK, ktoré sa umiestnili v súťažiach dospelých TFZ
na druhom a treťom mieste. Konferencia vyhodnotenie súťažného ročníka 2020/2021 zobrala
na vedomie.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 14.
Ako spomenul prezident vo svojom príhovore, na stretnutí s klubmi v máji v Košťanoch bol
podaný aj podnet zo strany niektorých klubov na prípadné rozšírenie súťaže I. QUICK triedy,
resp. aby sa z tejto súťaže v ročníku 2020/21 nezostupovalo. Keďže o takto závažnej veci je
potrebné, aby rozhodla konferencia, preto Výkonný výbor tento bod zaradil do programu
dnešnej konferencie a preto vyzval predsedajúci konferencie p. Šmid, že ak má niekto nejaký
konkrétny návrh nech ho prednesie. Uvedený bod prerokovával úpravu súťaží a nie
reorganizáciu súťaží v zmysle Súťažného poriadku. Ako prvá na tento bod reagovala p.
Štanclová (M. Čepčín) – ktorá predniesla svoj návrh, že v momentálnej situácii by bolo
najlepšie keby bola len 1 súťaž rozdelená do dvoch skupín územne, kde víťazi skupín
a družstvá na 2 mieste si zahrali baráž o postup. Ako jeden z hlavných dôvodov pre tento
návrh uviedla veľké vzdialenosti medzi klubmi. Na návrh reagoval podpredseda VV TFZ pre
legislatívu p. Ing. Jaroslav Bágel, ktorý upozornil, že prednesený návrh je už reorganizácia
súťaže, ktorú v zmysle SP je potrebné schváliť rok dopredu. Pripomenul však, že ak sa na
dnešnej konferencii odhlasuje záujem, je možné pripraviť podklady na najbližšiu konferenciu,
čo bude volebná. Zároveň reagoval aj prezident TFZ, že konferencia môže rokovať len
o bode, ktorý je v programe konferencie, a preto o tomto návrhu na prípravu podkladov
k reorganizácii nie je možné v tomto bode hlasovať, ale je možné dať odporúčanie pre VV
v rámci diskusie. Ďalej reagovali zástupcovia z Turian a Slovenského Pravna, ktorý podali
návrh na hlasovanie o rozšírení počtu účastníkov v I. QUICK triede pre súťažný ročník

2021/2022. Na návrh reagovali svojimi vystúpeniami aj zástupcovia z Kláštora, Koštian
a Valče, ktorí sa jasne vyjadrili, že návrh nepodporia. Návrh nakoniec nebol schválený a pre
súťažný ročník 2021/2022 v súťaži I. QUICK trieda ostáva 14 účastníkov.
Hlasovanie: Za – 3, proti – 17, zdržal sa – 2
K bodu 15.
Návrh rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2021/2022 bol zverejnený na webe TFZ.
V porovnaní s RS TFZ 2021/2022 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. V rámci diskusie k RS TFZ
vystúpil p. Kijonka (Valča), ktorý navrhol aby sa II. trieda odohrala trojkolovo, alebo tak ako
to bolo rozlosované v minulej sezóne, t.j. D/V + nadstavba. Taktiež reagoval k RS TFZ aj p.
Pyšný (Kláštor), ktorý navrhoval aby sa mládežnícke súťaže začali skôr, na čo reagovali
niektorí ostatní zástupcovia klubov, že to nie je dobré, nakoľko deti sú na dovolenkách,
táboroch, prázdninách a vo väčšine klubov by mali problém postaviť družstvo v skoršom
termíne. Na oba príspevky reagoval prezident TFZ spolu s predsedom ŠTK p. Borcovanom,
že tieto návrhy patria skôr na nasledovný aktív ako k Rozpisu súťaží. K RS TFZ 2021/2022
už 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 2021/2022. Počas rokovania k tomuto bodu sa
zvýšil počet riadnych delegátov v sále na 23.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 16.
Na základe programu konferencie otvoril predsedajúci konferencie Ing. Peter Šmid diskusiu,
do ktorej sa prihlásil pán Pyšný, na ktorého potom reagovali aj ostatní delegáti konferencie.
Počas rokovania k tomuto bodu sa znížil počet riadnych delegátov v sále na 22.
Michal Pyšný (Kláštor) – reagoval na nízky počet prihlásených dorasteneckých družstiev
a otvoril diskusiu, akým spôsobom odohrať a zachrániť túto kategóriu pre súťažný ročník
2021/2022. Jeden z nápadov, ktorý predniesol bol, že by sa znížil počet hráčov z 11 napríklad
na 6+1. Má za to, že v takomto počte by možno vedeli kluby vytvoriť družstvo, prípadne sa
spojiť dva tri kluby do spoločného družstva.
p. Janči (Mošovce) a p. Kijonka (Valča) – reakcia na myšlienku p. Pyšného, že by návrh
túto myšlienku podporili, s tým, že by sa napríklad mohlo hrať od 16 po 16, a uviedli, že by
v takejto situácii možno boli schopní postaviť družstvo.
p. Štefanides (Dražkovce) – ako podporu dorastencov, vyslovil možnosť napríklad zvýšiť
vekovú hranicu (napr. na 20 rokov) s tým, že ak nenastupuje za dospelých tak takýto hráč by
mohol nastúpiť ešte za dorast, nakoľko z dorastu do mužov sa podľa jeho názoru presadí len
možno 3 zo 6 hráčov.
- Nesúhlasil s udelenými výnimkami pre kluby na sobotu, ktoré nemajú mládežnícke
družstvá.
p. Pyšný (Kláštor) – reakcia na p. Štefanidesa, a zároveň uviedol, že by bolo dobré aktívne
riešiť podporu mládežníckych tímov priamo aj na SsFZ a SFZ, napríklad aj tým, že ak nemá
klub mládežnícke družstvo, tak prestupové tabuľkové sumy odstupného by pre takéto kluby
boli vyššie, alebo teda inú podporu mládeže, aby kluby boli nútené vychovávať mládež.
p. Štanclová (M Čepčín) – reakcia na p. Pyšného, že najhoršie čo sa mohlo stať je, že sa
v minulosti zrušila podmienka mať v I. triede aspoň jedno mládežnícke družstvo a preto by
navrhla, aby sa táto podmienka opäť zaviedla. O tomto návrhu, aby bola podmienka v I. triede
mať aspoň jedno mládežnícke družstvo sa nakoniec hlasovalo nasledovne: Za – 19, proti – 0,
zdržal sa – 3.
p. Pyšný (Kláštor) – pokračoval, že možno by bolo dobré pre podporu veci vymyslieť iný
systém ako jeseň/jar, napríklad vyraďovací systém, čo by možno zatraktívnilo súťaž alebo
odohrať turnaj každé 2 týždne.
prezident TFZ, p. Horák – reakcia na p. Pyšného, že turnaje organizujeme a je problém aby
sa prihlásili 4 družstvá.

p. Pyšný (Kláštor) – reakcia na prezidenta TFZ, že Kláštor by sa turnaja napríklad
v Diviakoch zúčastnili, ale turnaj kde budú hrať proti Fomatu Martin, ktorý sú výkonnostne
niekde inde, pre nich nemá zmysel. Preto odporúča aj zväzu, aby peniaze za takéto turnaje
minul zväz iným spôsobom, viac plošne, ako na organizáciu takéhoto turnaja, a to aj napriek
tomu, že turnaje podporuje.
Tým otvoril ďalšiu tému, a to podpora zo strany zväzu. Uviedol, že príspevky od TFZ pre FK
sú fajn, kluby si nimi pokryjú krátkodobé výdavky, ale podľa jeho názoru by zväz mohol
radšej namiesto tohto príspevku pre FK, zaplatiť školenia trénerom, čím by sa zabezpečilo aj
to, že v každom klube by bol kvalifikovaný tréner, čo je tiež dôležitý aspekt pre mládežnícke
družstvá.
p. Nosek (Fomat Martin) – reakcia na p. Pyšného, informoval, že oni ako klub radi
navštevujú rôzne turnaje a preto ak je príležitosť, svoje družstvá prihlasujú. Pripomenul, že aj
keď idú na turnaj, kde ostatní účastníci sú len zo súťaží TFZ, na turnaj vyšlú o rok mladší
ročník. Ďalej pokračoval tiež vo veci podpory mládežníckeho futbalu a hlavne dorastu.
Taktiež aj oni majú s touto problematickou vekovou kategóriou problém a preto by tiež
podporil nejakú iniciatívu voči SFZ, aby viac podporovali napríklad dorastencov v okresoch
ako akadémiách, ktorým idú ročne niekoľko tisíc eur.
p. Štefanides (Dražkovce) – navrhol zistiť stav dorasteneckých družstiev v okolitých
zväzoch (Žilina, Orava, Liptov) a prípadne možno rozmýšľať o spoločných turnajoch.
Nakoniec sa všetci prítomní delegáti ako aj zástupcovia zväzu dohodli, že dňa 16.07.2021 sa
uskutoční ešte pracovné stretnutie k vyriešeniu problematiky súťaže dorastu. Do tohto
termínu si v kluboch prejdú spomínané návrhy, prípadne iné, nové návrhy a v piatok
16.07.2021 sa rozhodne o osude tejto súťaže pre ročník 2021/2022. Na úplný záver tohto
bodu sa hlasovalo, ešte o príprave podkladov k reorganizácii súťaží na najbližšiu konferenciu
TFZ, tak ako bolo spomenuté v bode 14. Hlasovanie bolo nasledovne: Hlasovanie: Za – 16,
proti – 3 , zdržal sa – 3
Keďže už žiadny delegát konferencie nemal záujem vystúpiť v diskusii predsedajúci
konferencie dal hlasovať o ukončení diskusie.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 17.
Informáciu o prijatých uzneseniach predložil písomne člen návrhovej komisie p. Mgr. Daniel
Borcovan – je prílohou zápisu. Konferencia schválila uznesenie tak ako bolo predložené.
Hlasovanie: Za – 22, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 18.
Záver zasadnutia riadnej konferencie vykonal prezident TFZ Roman Horák a poďakoval
prítomným za aktívnu účasť. Po skončení konferencie nasledoval aktív ŠTK.
Zapísala: Martina Žalmanová, v.r., sekretár TFZ
Ing. Peter Šmid, v.r., predsedajúci konferencie
Elena Štanclová, v.r., predsedníčka mandátovej komisie
Andrej Fleško, v.r., predseda návrhovej komisie

