
 

T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin, číslo tel. 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk 

 
Z Á P I S  č. 11/202 

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 21. 08. 2020 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

     Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r am: 

                        

1. Otvorenie       Z: Horák 

2. Kontrola uznesení     Z: Žalmanová 

3. Priebežné hodnotenie súťaží TFZ     Z: predsedovia komisií 

4. Vyhodnotenie seminára R a DZ      Z: Ing. Šmid 

5. Správa o hospodárení TFZ za I. polrok 

2020, informácia o záväzkoch a pohľadávkach  

TFZ k 30.06.2020          Z: Arvay 

6. Evidencia pokút a správy transparentného  

účtu, správa HK TFT za 1.-6. mesiac 2020    Z: Bučko 

7. Informácia o príjmoch z 2 % z daní v roku 2020 

za zdaňovacie obdobie r. 2019     Z: Horák 

8. Informácia o novelách predpisov SFZ   Z: Žalmanová 

9. Príprava medzioblastného turnaja mladších žiakov Z: Petrík 

10. Rôzne 

11. Záver         Z: Horák 

 

 

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v kancelárií sekretára TFZ, ktorý 

otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák.  

 

K bodu 2.  Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Žalmanová 

Uznesenia z posledných zasadnutia VV TFZ sú splnené.  

 

K bodu 3. Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák a odovzdal slovo predsedovi ŠTK. 

Predseda ŠTK p. Borcovan sa v krátkosti vyjadril  ku prvým kolám nového ročníka 

súťaží. Informoval o nedostatkoch z týchto stretnutí, ako napr. oneskorené začiatky 

spôsobené neskorým vypĺňaním nominácii, nevyplnená zdravotná služba a pod. 

Informoval o inzultácii rozhodcu v 2. kole po stretnutí Slovenské Pravno – Príbovce, 

kde počas odchodu do šatne udrel hlavného rozhodcu domáci fanúšik zozadu do 

krku. DK na základe zápisu o stretnutí a správy DZ začala disciplinárne konanie a 

požiadala FK Sl. Pravno o identifikáciu diváka. Klub identifikoval diváka ako Ivana 

M. DK TFZ uložila menovanému disciplinárnu sankciu 12 MN zákazu účasti na 

MFS do 17.08.2021. Zákaz účasti platí na všetky MFS OFK Sl. Pravno a zároveň 

DK uložila klubu odohratie 1 MFS  na domácej HP bez prítomnosti divákov. 

Prítomní členovia VV si prešli podmienky za akých sa odohrá najbližšie stretnutie 

bez divákov o čom následne sekretár TFZ informoval zainteresované kluby 

(Slovenské Pravno, Trebostovo). Ďalej informoval o štarte hráča, ktorý nebol 

uvedený v zápise o stretnutí v MFS Mošovce – Turany a iných zisteniach. Predseda 

ŠTK TFZ informoval, že si na najbližšie zasadnutie ŠTK predvolali zástupcov oboch 

klubov ako aj hráčov a delegované osoby. Ďalej pokračoval hodnotením 

mládežníckych súťaží. Pred začiatkom súťažného ročníka, ŠTK schválila 4 spoločné 

družstva dorastu. Informoval, že upozornil FK na vypisovanie osôb, ktoré sú povinné 

na účasti v MFS (zdravotníci a pod). Nevypĺňanie týchto osôb budú odstupovať na 



riešenie DK. Prezident TFZ spomenul, že na lavičke náhradníkov sa môžu nachádzať 

len osoby uvedené v zápise o stretnutí, tzn. náhradníci a členovia realizačného tímu 

vedení na zadnej strane zápisu o stretnutí, a nie osoby, ktoré R dodatočne uvedie 

v zázname rozhodcu, a požiadal predsedu KR aby toto uviedli aj v úradnej správe 

TFZ pre rozhodcov. Následne prezident TFZ p. Horák informoval o vypracovaní 

odporúčania smerom k organizácii zápasov v súvislosti s COVID-19, nakoľko sa 

zvyšuje počet infikovaných ľudí na Slovensku. Členovia VV si prešli materiál, ktorý 

pripravil sekretár TFZ p. Žalmanová a po zapracovaní pripomienok bude toto 

odporúčanie zverejnené na webovom sídle TFZ.  

 

Uzn.č.47/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie o priebežnom hodnotení súťaží TFZ.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 4. Seminár R a DZ pred súťažným ročník 2020/2021 sa konal 24.07.2020. Na seminári 

boli prezentované zmeny v RS TFZ 2020/2021, pokyny pre jesennú časť súťaží, 

hlavne čo sa týka obsadzovania R a DZ a ospravedlnenia a zmeny a doplnky 

Pravidiel futbalu. Seminára sa zúčastnilo 14 rozhodcov, 2 noví rozhodcovia a 2 

delegáti. Ospravedlnených bolo 5 rozhodcov a 1 delegát zväzu. Neospravedlnení boli 

4 rozhodcovia – Cvengroš, Veselka, Čavolský a Raček, kde prví menovaní 

pravdepodobne ukončia svoju rozhodcovskú činnosť. Dvaja noví rozhodcovia, ktorí 

sa zúčastnili aj seminára už úspešne absolvovali aj testy pre začínajúcich rozhodcov 

a z toho dôvodu predseda KR TFZ navrhol ich zaradenie na nominačnú listinu 

rozhodcov TFZ. Správu s vyhodnotením letného seminára R a DZ TFZ obdržali 

všetci prítomní a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.  

 

Uzn.č.48/2020 VV TFZ berie na vedomie vyhodnotenie seminára R a DZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uzn.č.49/2020 VV TFZ schválil návrh KR TFZ na zaradenie rozhodcov Nikola Maťková  

 a Filip Bíro na nominačnú listinu rozhodcov TFZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 5. Ekonóm TFZ p. Arvay predložil členom VV TFZ správu o hospodárení TFZ za I. 

polrok 2020. V správe sú uvedené všetky príjmy a výdavky, na základe ktorých je 

hospodársky výsledok TFZ za I. polrok kladný. TFZ nemal žiadne záväzky ani 

pohľadávky voči iným organizáciám ku 30.06.2019. 

 

Uzn.č.50/2020 VV TFZ vzal na vedomie správu o hospodárení TFZ za I. polrok 2020 

a informácie o záväzkoch a pohľadávkach TFZ k 30.06.2020. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 6. Predseda EK p. Bučko predložil písomnú správu EK TFZ za 1.-6. mesiac 2020 

a evidenciu pokút a správy transparentného účtu SFZ, ktorá je k nahliadnutiu na 

sekretariáte TFZ. V správe sú rozpísané poplatky jednotlivých komisií za mesiac 

január – jún 2020, a tiež spomenuté rozhodnutie VV TFZ zo dňa 29.04.2020, ktorým 

bolo futbalovým klubom vrátené matričné poplatky v sume 128 €. Správa hodnotí, že 

platobná disciplína FK za toto obdobie bola na dobrej úrovni. Na transparentný účet 

SFZ nebol za sledované obdobie zaslaný žiadne odvod z pokút.  

 

Uzn.č.51/2020 VV TFZ vzal na vedomie správu EK TFZ za 1.-6. mesiac 2020 a evidenciu 

pokút a správu transparentného účtu SFZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 7. Prezident TFZ p. Horák informoval prítomných o predpokladanom príjme z 2% 

z daní za zdaňovacie obdobie r. 2019. Predpokladaný príjem bude cca 1204 €. Ku 

dňu zasadnutia VV TFZ 21.08.2020 boli na účet TFZ pripísané prostriedky 

z Finančného riaditeľstva SR vo výške 1007 €. Finančné prostriedky budú použité 

v súlade s platnou legislatívou na podporu a rozvoj športu. 



 

Uzn.č.52/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie o príjmoch z 2 % z daní v roku 2020 za 

zdaňovacie obdobie r. 2019. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

   

K bodu 8. Pred súťažným ročníkom 2020/2021 Slovenský futbalový zväz novelizoval dva 

dôležité poriadky – Súťažný poriadok a Registračný a prestupový poriadok. Sekretár 

TFZ p. Žalmanová odovzdala prítomným členom VV TFZ materiál, v ktorom boli 

zhrnuté najdôležitejšie zmeny. Vložený bol nový čl. 7a - Mimoriadna úprava 

pravidiel súťaže. Článok upravuje postupy v prípade, že nie je možné odohrať 

majstrovskú súťaž (všetky kolá súťaže) v príslušnom súťažnom ročníku z dôvodu 

spočívajúceho mimo rozhodovaciu právomoc riadiacich zväzov, ako je napríklad 

vyššia moc, rozhodnutia orgánov verejnej správy a pod. Ďalej bola zmenená lehota 

na schválenie spoločného družstva mládeže, kde sa lehota mení z 15 dní na 10 dní. 

A veľmi zásadnou zmenou prešli aj striedavé štarty mládeže v článku 28 ods. 8 SP. 

Pred novelizáciou súťažného poriadku bol možný striedavý štart len medzi 

regionálnou a oblastnou súťažou. Novelizáciou sa upravilo znenie len na dva kluby 

rozdielnej úrovne. Tzn. že sa povoľujú striedavé štarty aj so súťažami, ktoré riadi 

SFZ. Avšak boli určené podmienky o počte úrovní súťaží medzi ktorými môže byť 

striedavý štart možný. Vo vekovej kategórii dorastu môže byť dohoda o striedavom 

štarte uzatvorená medzi klubom vyššej úrovne súťaže a klubom nižšej úrovne súťaže, 

medzi ktorými môže byť rozdiel najviac dvoch úrovní súťaží. Vo vekovej kategórii 

žiakov môže byť dohoda o striedavom štarte uzatvorená medzi klubom vyššej úrovne 

súťaže a klubom nižšej úrovne súťaže, medzi ktorými môže byť rozdiel najviac 

jednej úrovne súťaže. Materiál, ktorý predložila p. Žalmanová obsahoval aj tabuľku 

s porovnaním tohto článku v podmienkach TFZ. Materiál zahŕňal aj udelené 

výnimky TFZ v kategórii U11 a U13, ktoré VV TFZ schválil na júlovom zasadnutí. 

Sekretár TFZ informoval o dopyte zo strany FK Slovan Žabokreky, ktorý sa 

informoval o možnosti schválenia striedavého štartu spôsobom ako je pri U11 a U13, 

a teda medzi MŠK Fomat Martin a materským klubom, resp. klubom v mieste 

trvalého bydliska hráča. Prítomní si prešli možnosti takéhoto striedavého štartu, 

avšak riadnym schválením sa budú zaoberať až po podaní oficiálnej žiadosti zo 

strany klubu. VV TFZ je pripravený operatívne takúto žiadosť prerokovať.  

 

Uzn.č.53/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie o novelizácii predpisov SFZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 9. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa nemohli uskutočniť medzioblastné turnaje 

mladších žiakov v tradičnom májovom termíne. Z toho dôvodu TMK SsFZ 

presunulo konanie tohto turnaja na september – predpokladaný termín konania 

16.09.2020. Poriadateľom skupiny, kde štartuje aj výber TFZ, je pre tento rok 

Oravský futbalový zväz, ktorý v termíne do 01.09.2020 nahlási presné miesto 

konania turnaja. Nakoľko TMK TFZ nevie, či niektorí hráči, ktorých mali vybraných 

v máji medzičasom s futbalom neskončili alebo ešte netrénujú a podobne, rozhodli 

sa, že požiadajú trénerov o spoluprácu. Konkrétne o nahlásenie 2 - 3 hráčov zo 

svojho družstva (hráči narodení 01.01.2008 – 31.12.2008) v termíne do 31.08.2020. 

Po tomto termíne bude družstvo doplnené o hráčov MŠK Fomat Martin. Pred 

predpokladaným termínom konania turnaja sa uskutočnia aj tréningové zrazy 

nominovaných hráčov. O presnom termíne konania budú hráči informovaní 

prostredníctvom e-mailu a Úradnej správy. V rámci tohto bodu spomenul prezident 

TFZ aj e-mailovú poštu vo veci Programu podpory talentovaných futbalistov. 

Sekretár TFZ informoval, že hlavnou úlohou programu je vyhľadávanie a podpora 

talentovaných mladých hráčov vo vekových kategóriách U12 – U15 na úrovni 

oblastných a regionálnych výberov. Za organizáciu programu je zodpovedný tréner 

mládeže SFZ v príslušnom regióne, čo je v Turci tréner MŠK Fomat Martin. Za 

správneho fungovania by sa mali vytvárať pre tieto kategórie oblastné výbery, podľa 

možnosti pravidelne 1-krát do mesiaca počas mesiacov marec, apríl, máj, jún, august, 

september, október a november (t.j. 8-krát počas jedného kalendárneho roka). V roku 



2020 to však z dôvodu pandémie bolo pozastavené, avšak od druhého polroku 2020 

sa tento program reštartoval. Sekretár TFZ však konštatoval, že zo strany FK nebol 

záujem vysielať nominovaných hráčov na spomínané tréningové zrazy a preto si to 

posledné sezóny zastrešuje MŠK Fomat Martin sám s vlastnými hráčmi.  

 

Uzn.č.54/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti medzioblastného turnaja 

mladších žiakov a informácie o programe podpory talentovaných futbalistov. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 6, Za – 6, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 10. Rôzne: 

 

p. Horák – informoval o seminároch a školeniach trénerov. V blízkej budúcnosti sa 

bude v Dolnom Kubíne organizovať seminár pre začínajúcich trénerov bez licencie 

a v Žiline sa bude konať školenie na predĺženie licencie. Navrhol, že by sa takéto 

školenie alebo seminár mohlo konať aj v Martine. Keďže ale tieto semináre sú 

závisle od počtu prihlásených uchádzačov (minimálny počet uchádzačov je cca 16 

ľudí), navrhol aby sa prostredníctvom Úradnej správy vyzvali potencionálny 

uchádzači. V prípade, že by sa nenazbieral potrebný počet uchádzačov, prihláseným 

účastníkom by boli odporúčané vyššie spomenuté školenie, resp. seminár.  

- informoval, že sekretariát TFZ sa bude informovať vo veci preplácania 50 % 

z nákladov na delegované osoby mládežníckych stretnutí, nakoľko toto preplácanie 

malo byť spustené začiatkom roka 2020. Keďže sa ale jarná časť súťaží zrušila, na 

mieste je možnosť spustiť to od začiatku novej sezóny 2020/2021. 

- informoval o dopyte zo strany TJ Družstevník Oravská Poruba. Funkcionár 

spomínaného klubu, oslovil prezidenta TFZ vo veci zaradenia družstva mladších 

žiakov U13 do súťaže organizovanej TFZ, nakoľko klub poslal na Oravský futbalový 

zväz prihlášku po termíne a do ich súťaže neboli zaradený. Sekretár TFZ prevolal 

účastníkov súťaže mladších žiakov U13 TFZ s otázkou, či by súhlasili s dodatočným 

zaradením takéhoto družstva za podmienok, že by klub z Oravskej Poruby hrával na 

ihriskách v Turci. Účastníci súťaže s tým nemali problém a takéto zaradenie by 

privítali. Avšak podmienkou pre zaradenie takéhoto družstva bol súhlas zo strany 

Oravského futbalového zväzu, ktorý do tohto zasadnutia VV TFZ neobdržal.  

- informoval o liste klubu FO Tatran Sučany s požiadavkou na podporu pri 

príležitosti osláv výročia futbalu v obci a navrhol spoluprácu pri zabezpečení 

priebehu osláv. 

- informoval o stretnutí s riaditeľom Správy športových zariadení mesta Martin 

a správcom HP Pltníky vo veci zmluvy o výpožičke na využívanie tejto HP v zmysle 

zmluvy o spolupráci medzi mestom Martin a SFZ (60 hodín pre kluby TFZ). TFZ po 

oboznámení sa s návrhom zmluvy odporučil zapracovať pripomienky resp. právnu 

formu zmluvy. Na stretnutí bolo zhodnotené, že proces ako to fungovalo cez zimu 

v období február-marec je dobrý, len je to potrebné zmluvne nadstaviť.  

 

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

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


