Turčiansky futbalový zväz
Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin, číslo tel.: 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk
Z Á P I S č. 10/2020
zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 15. 07. 2020
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Vyhodnotenie zasadnutia konferencie TFZ
a aktívu ŠTK
4. Príprava súťažného ročníka 2020/2021,
schválenie zaradenia družstva do súťaže U13
5. Príprava seminára R a DZ a schválenie
nominačnej listiny R a DZ
6. Návrhy na schvaľovanie členov odborných
komisií pre súťažný ročník 2020/2021
7. Plán práce VV TFZ na II. polrok 2020
8. R ô z n e
9. Záver

Z: Horák
Z: Žalmanová
Z: Horák, Mgr. Borcovan, Ing. Šmid
Z: Mgr. Borcovan
Z: Ing. Šmid
Z: predsedovia odb. komisií
Z: Horák
Z: Horák

K bodu 1.

Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v kancelárií sekretára TFZ, ktorý
otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák. Privítal novozvoleného člena Výkonného
výboru TFZ p. Rusnáka ako podpredsedu ŠTK pre operatívnu činnosť TFZ a zvoleného
predsedu Odvolacej komisie p. Burgera, ktorý sa taktiež zúčastňuje zasadnutí VV TFZ
bez práva hlasovať.

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.

Prezident TFZ p. Horák zhodnotil priebeh konferencie a aktívu ŠTK ako
bezproblémový. Pripomenul tiež skutočnosť, že konferencia bola na hranici
uznášaniaschopnosti. Spomenul schválený hrací systém pre súťaže II. triedy, dorastu
a starších žiakov, ktorý v nasledujúcom ročníku bude iný ako posledné roky. Kluby si
schválili hrací model doma – von + nadstavby. Taktiež informoval o požiadavke
posunutia termínu uzatvárania prihlášok, s čím TFZ nemá problém, otázkou len ostáva,
či by sa zástupcovia klubov zišli v potrebnom počte v polovici mesiaca júl, keďže už
posledné konferencie a aktívy konané začiatkom júla sú ledva na hranici
uznášaniaschopnosti. Taktiež informoval spolu s predsedom ŠTK p. Borcovanom
ohľadom e-mailovej komunikácie so štatutárom TJ Družstevník Ďanová, vo veci
neschválenia požiadavky odohrania všetkých MFS v jesennej časti na ihriskách súperov
z dôvodu rekonštrukcie HP. Neschválenie tejto požiadavky vyplynulo zo záverov
aktívu ŠTK o čom bol klub, ktorý sa nezúčastnil aktívu, bezodkladne informovaný.
Záverom aktívu ŠTK bolo, že klub by si mal s každým súperom dohodnúť výmenu
poradia, resp. oznámiť inú HP na ktorej sa stretnutie odohrá.

Uzn.č.39/2020 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie zasadnutia Konferencie TFZ a aktívu
ŠTK.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0

K bodu 4.

Predseda ŠTK TFZ p. Mgr. Borcovan informoval o príprave súťažného ročníka
2020/2021. Vymenoval počty účastníkov všetkých súťaží ako aj konkrétne hracie
systémy v jednotlivých súťažiach. Informoval o požiadavke MŠK Fomat Martin
o dodatočnom zaradení družstva mladších žiakov U13 do súťaže mladších žiakov U13
TFZ. V záujme podpory mládežníckeho futbalu, ŠTK TFZ s dodatočným zaradením
nemá problém a podporuje ho, s čím sa stotožnili aj všetci členovia VV TFZ. Z dôvodu
tejto zmeny predseda ŠTK upravil termínovú listinu a prelosoval súťaž mladších žiakov
U13. V čase konania zasadnutia VV TFZ už boli všetky súťaže vylosované aj v ISSF
a na Futbalnete. Úprava rozlosovania súťaže mladších žiakov U13 bude dodatočne
vykonaná v ISSF a rozlosovanie spolu s upravenou termínovou listinou bude zaslaná
účastníkom súťaže. Rozpis súťaží bude v elektronickej podobne prístupný na webovom
sídle TFZ a v tlačenej podobne ho obdrží po 1 ks každý FK, ktorý má družstvo
v súťažiach TFZ, taktiež rozhodcovia, delegáti zväzu, členovia komisií a členovia VV
TFZ. Sekretár TFZ p. Žalmanová informovala o doručenej písomnej dohode o vytvorení
spoločného družstva medzi Slovenským Pravnom a Ďanovou v kategórii dorastu a
očakáva ešte ďalšie dohody, ktoré je možné predkladať v termíne do 31.07.2020
v prípade U19, do 01.08.2020 v prípade U15 a do 11.08.2020 v prípade U13. Ďalej p.
Žalmanová informovala prítomných o požiadavkách niektorých FK vo veci striedavých
štartov s MŠK Fomat Martin, ktoré využili niektoré FK aj v minulej sezóne. V zmysle
Súťažného poriadku SFZ nie je možný striedavý štart s ÚTM a tiež nie je možný ani
striedavý štart v kategórii prípravky. Preto tento návrh, ktorý je v záujme podpory
mládežníckeho futbalu, VV TFZ podporuje. Prítomní prešli podmienky za akých je
možné vykonať takýto striedavý štart a určili nasledovné - striedavý štart je možný len
do predchádzajúceho materského klubu (klubu z ktorého hráč uskutočnil prestup alebo
prestup s obmedzením), bude s platnosťou do 30.06.2021 a vykoná sa prostredníctvom
písomnej dohody, ktorej vzor je zverejnený na webovom sídle TFZ (dokumenty –
základné dokumenty), a bude podpísaná štatutármi oboch klubov a zákonného zástupcu
hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ a pre obidva FK). Hráči, ktorí budú na základe tohto
striedavého štartu oprávnení štartovať aj za predchádzajúci materský klub sa uvedú
v zázname rozhodcu, nakoľko ISSF nepovolí takéhoto hráča uviesť do nominácie. Tento
striedavý štart je možný len v súťažiach riadených TFZ v kategórii U11 a U13.
V prípade, že materský klub nemá družstvo U11 alebo U13 (napr. neprihlásili družstvo
alebo nemajú kategóriu U13), môže takýto hráč uzavrieť striedavý štart s klubom
v mieste svojho bydliska (aj keď nebol materským klubom). V kategórii U13 môžu mať
striedavý štart len hráči, ktorí nehrajú za „B“ družstvo Fomatu Martin v súťaži TFZ.
Prezident TFZ p. Horák na konci tohto bodu ešte spomenul, že prebiehajú rokovania
s novými sponzormi, podľa ktorých by boli pomenované súťaže dospelých.

Uzn.č.40/2020 VV TFZ schválil zaradenie družstva klubu MŠK Fomat Martin do súťaže
mladších žiakov U13.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.41/2020 VV TFZ schválil termínovú listinu súťaží TFZ pre súťažný ročník 2020/2021.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.42/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie o príprave súťažného ročníka 2020/2021.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
Uzn.č.43/2020 VV TFZ schválil možnosť striedavých štartov hráčov, ktorí vykonali transfer do
MŠK Fomat Martin (ÚTM) za podmienok prezentovaných na zasadnutí VV TFZ.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 5.

Predseda KR TFZ p. Ing. Šmid informoval, že letný seminár R TFZ sa uskutoční
v piatok 24.07.2020 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine.
Hlavným bodom programu seminára budú zmeny v pravidlách futbalu a rozpise súťaží
TFZ. Na nominačnej listine R TFZ je 23 rozhodcov a 3 delegáti zväzu. S niektorým R
boli uzavreté Dohody o pracovnej činnosti pred Pohárom TFZ. S ostatnými R na
nominačnej listine R, ako aj R príp. DZ z vyšších súťaží, budú dohody uzavreté podľa

potreby po seminári R a DZ. Rozhodcovia budú povinný priniesť, najneskôr na seminár
R, potvrdenie od lekára (všeobecné lekárstvo) o zdravotnej spôsobilosti vykonávať
športovú činnosť - rozhodcu. Ďalej pokračoval, že od 18.07.2020 bude možné
generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si vygenerovať členské
poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom TFZ je možná
úhrada len pre R a DZ, ktorý uhradia členský poplatok na novú sezónu 2020/2021 na
účet TFZ alebo na sekretariáte do začiatku seminár. Po tomto termíne si R a DZ uhradia
členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.
Uzn.č.44/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k pripravenosti seminára R a DZ schválil
nominačnú listinu R a DZ pre súťažný ročník 2020/2021.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 67 Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.

VV TFZ schválil na návrh predsedov komisií členov odborných komisií pre súťažný
ročník 2020/2021:
ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Ján Šarlina, Tomáš Burger,
DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, Slavomíra
Hajdová,
KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, Vladimír
Pavlák, Rastislav Koša,
TMK – Stanislav Petrík (predseda), Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik, Peter
Jesenský,
EK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát,
OK – Boris Burger (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Jozef Kutnik,

Uzn.č.45/2020 VV TFZ schválil členov odborných komisií pre súťažný ročník 2020/2021.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2020 predložil
prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Program zasadnutí VV TFZ vychádza
z aktuálneho stavu potrieb a požiadaviek TFZ. Predpokladané zasadnutia VV TFZ –
14.08., 14.09., 12.10., 09.11., 11.12.. Plán práce obsahuje aj termíny iných dôležitých
zasadnutí resp. stretnutí, ako napríklad konanie konferencie SsFZ, ktorá sa bude konať
03.12.2020, alebo spoločné stretnutie predsedov a sekretárov SFZ, RFZ a ObFZ
v Bratislave, ktoré sa uskutoční v predpokladanom termíne 04.12.2020 či dátum
vyhlásenia 26. ročníka ankety Najlepší futbalista roka za rok 2020, ktorý je stanovený
na 29.01.2020. V prípade potreby bude do programu zaradené konanie v zmysle Stanov
TFZ, zmena termínov je vyhradená.

Uzn.č.46/2020 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 8.

Rôzne:
Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných členov VV a predsedov odborných
komisií.

K bodu 9.

Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval
prítomným za účasť.

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

