
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. 12/2020  

z výjazdového zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 21. 09. 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 odb. komisií 

4. Informácie o medzioblastnom turnaji ml. žiakov Z: Petrík 

5. Informácie k organizácii školenia trénerov  Z: Petrík, Žalmanová 

6. Príprava a zvolanie organizačného výboru TFZ  

pre zabezpečenie 26. ročníka plesu s vyhlásením  

11-tky roka 2020      Z: Horák, Žalmanová 

7. Návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa  

  2% z daní       Z: Horák 

8. Rôzne 

9. Záver       Z: Horák  

                   

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v penzióne Čierna pani v 

Martine, ktorý otvoril a 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.  K tomuto bodu sa vyjadril predseda ŠTK p. Borcovan. Pripomenul incident, ktorý 

ŠTK riešila na svojich zasadnutiach a ktorý bol aj predmetom zasadnutia DK.  

Konkrétne išlo o MFS I. DOUBLE STAR BET triedy Trebostovo - Lipovec. Na 

základe vykonaného šetrenia, ŠTK kontumovala stretnutie v prospech TJ IDOP 

Lipovec nakoľko sa preukázalo, že hráč Trebostova nastúpil na stretnutie a nebol 

pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí a taktiež hráč nemal platný 

registračný preukaz. Tieto pochybenia odstúpila ŠTK na riešenie DK. 

Disciplinárna komisia udelila trénerovi a vedúcemu družstva FK Trebostovo 

disciplinárnu sankciu 1 mesiac nepodmienečne od 16.09.2020 do 13.10.2020 

a taktiež udelila disciplinárnu sankciu R Romanovi Wehlemu 7 mesiacov 

nepodmienečne od 16.09.2020 do 30.03.2021 a AR Jozefovi Paľovčíkovi 

peňažnú pokutu vo výške 60 € za pochybenie delegovaných osôb. Taktiež aj klub 

FK Trebostovo potrestali peňažnou pokutou vo výške 100 €. Predseda ŠTK p. 

Borcovan ďalej pokračoval a informoval, že TJ Družstevník Ďanová odohrá 

v mesiac október 2020 všetky domáce zápasy na HP Pltníky, z dôvodu 

pretrvávajúcej rekonštrukcie HP v Ďanovej. Ďalej pokračoval v hodnotení 

mládežníckych súťaží. Konštatoval, že zápisy o stretnutí z MFS na ktorých nie sú 

delegovaný rozhodcovia kluby už uzatvárajú, na pár výnimiek, v lehotách 

stanovených RS TFZ, avšak vo viacerých prípadoch sú v týchto zápisoch 

nedostatky, ako napríklad neuvádzanie realizačných tímov. Z toho dôvodu, na 

túto povinnosť upozornila ŠTK futbalové kluby aj prostredníctvom Úradnej 

správy. Ďalej pokračovali v hodnotení súťaží predsedovia KR a DK a obaja sa 

zhodli, že niektorí R si neplnia svoje povinnosti ako delegovanej osoby v súlade 

s normami, čo sa prejavilo na pripusteniu do hry hráčov, ktorí napríklad neboli 

v zápise o stretnutí a pod. Predseda KR prejavil presvedčenie a dúfa, že sa takéto 



problémy už nebudú opakovať a zoberú si ponaučenie aj ostatní rozhodcovia 

z trestu rozhodcu Romana Wehleho, aj keď z jeho výškou trestu nesúhlasí. 

V rámci tohto bodu prezident TFZ p. Horák informoval prítomných, že SFZ 

začalo od sezóny 2020/2021 preplácať 50 % nákladov na delegované osoby 

mládežníckych stretnutí. Preplácajú 50 % odmeny ale aj príplatku za sobotu, 

nedeľu a sviatok, ktorý vyplýva zo Zákonníka práce. Sekretár TFZ p. Žalmanová 

v rámci tohto bodu informovala, že pár jednotlivcov z FK prejavilo záujem o kurz 

prvej pomoci, ktorý TFZ zabezpečuje v spolupráci so Slovenským Červeným 

krížom. Prítomní súhlasili so zabezpečením za predpokladu, že sa prihlási 

potrebný počet uchádzačov, a tiež s úhradou tak ako tomu bolo v minulosti, tzn. 

že TFZ by uhradil 15 € a uchádzač by si uhradil 10 €. Z toho dôvodu, bude 

v Úradnej správe uverejnená informácia o možnosti absolvovania kurzu.  

 

Uzn.č.55/2020 VV TFZ vzal na vedomie priebežné  hodnotenie súťaží TFZ a informácie ku  

 kurzu prvej pomoci v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. 

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

 

K bodu 4.  Dňa 17.09.2020 sa uskutočnil v Námestove medzioblastný turnaj mladších 

žiakov, ktorý sa tradične koná v máji, ale z dôvodu pandémie koronavírusu sa 

v pôvodnom termíne konať nemohol. Výber Turca tvorili hráči Vrútok, 

Dražkoviec, Sučian a Fomatu Martin. Výber Turca remizoval s výberom Oravy 

2:2 a s výberom Liptova prehral 1:8. O konečnom poradí rozhodlo skóre 

v prospech výberu Turca a preto obsadil 2. miesto. Z výberu Turca boli vybraní 

Jonáš Podhradský, Tomáš Klenec, Filip Krška, Matej Marček (všetci Fomat 

Martin) a Kristián Hollý (Vrútky) do výberu stred, ročník 2008, ktorí sa zúčastnia 

ďalších regionálnych výberov. V rámci tohto bodu informoval predseda TMK p. 

Petrík aj o turnaji prípraviek o stredoslovenský pohár, ktorý bol pôvodne 

plánovaný v mesiaci apríl 2020. Nový termín konania bol oznámený 14.09.2020 

e-mailom a mal sa uskutočniť 29.09.2020 vo Zvolene. Podľa informácii od 

organizátorov turnaja sa prihlásili do termínu konania VV TFZ na turnaj len 2 

oblastné futbalové zväzy, Zvolen a Liptovský Mikuláš. Prítomní si prešli pre 

a proti k účasti na turnaji a zhodli sa, že z dôvodu krátkeho času na prípravu 

výberu ako aj z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie okolo koronavírusu sa 

výber družstva prípravky U11 Turčianskeho futbalového zväzu turnaja prípraviek 

nezúčastní.  

 

Uzn.č.56/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k medzioblastnému turnaju mladších 

žiakov a k účasti výberu prípravky U11 na turnaji vo Zvolene. 

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

 

K bodu 5. TMK TFZ oznámila FK prostredníctvom Úradnej správy TFZ, že by v priebehu 

súťažného ročníka 2020/2021 mohli sprostredkovať seminár trénerov UEFA 

GRASSROOTS C licencie (pre začínajúcich trénerov bez licencie). Organizácia 

tohto seminára je však závislá počtu účastníkov. Preto žiadali záujemcov, ktorí by 

mali záujem o absolvovanie seminára trénerov, aby tento záujem vyjadrili 

v termíne do 09.09.2020. Taktiež takúto možnosť TMK oznámila aj trénerom, 

ktorým končí platnosť licencie UEFA GRASSROOTS C licencie v roku 2020, 

aby nahlásili záujem o predĺženie licencie, ktoré by TFZ sprostredkoval s TMK 

SsFZ v Martine. Organizácia tohto školenia je taktiež závislá od predpokladaného 

záujmu zo strany trénerov. Do termínu konania VV TFZ sa nahlásili 3 uchádzači 

na seminár trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov 

bez licencie (minimálny počet uchádzačov je 16) a 7 uchádzači na predĺženie 

licencie. Nakoľko do konania tohto zasadnutia VV prejavil o semináre nízky 

počet uchádzačov VV TFZ rozhodol, že sa nateraz v Martine neuskutoční. 

Prihláseným uchádzačom bude ponúknutá možnosť prihlásiť sa na iné semináre 

organizované v okolí (D. Kubín, B. Bystrica a pod.).  

 

 



Uzn.č.57/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k organizácii školenia trénerov a 

rozhodol, že pre nízky prihlásený počet účastníkov sa nateraz v Martine 

školenie trénerov neuskutoční. 

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

 

K bodu 6. 26. ročník plesu TFZ s vyhlásením 11-tky roka sa pravdepodobne uskutoční 

29.01.2021 v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine, za predpokladu 

že to situácia okolo koronavírusu dovolí. Sála na tento termín je už zarezervovaná 

a uvidí sa, ako sa situácia vyvinie. Organizačný výbor pre zabezpečenie plesu bol 

zvolaný a tvorí ho prezident TFZ, členovia Výkonného výboru a odborných 

komisií, ekonóm a sekretár TFZ. Bližšími úlohami k zabezpečeniu plesu sa bude 

organizačný výbor zaoberať na nasledujúcich výkonných výboroch. Vyhodnotenie 

ankety najlepší futbalista roka 2020, najlepší žiak a dorastenec roka 2020, či 

píšťalka roka 2020 sa zabezpečí aj keby sa 26. ročník plesu TFZ neuskutočnil. 

Konkrétnym odovzdaním ocenením v takomto prípade sa bude zaoberať 

organizačný výbor a TMK operatívne.  

 

Uzn.č.58/2020 VV TFZ schválil zloženie organizačného výboru pre zabezpečenie 26. 

ročníka plesu TFZ.  

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

 

K bodu 7. Prezident TFZ p. Horák navrhol registrovať TFZ do registra prijímateľov na 2 % 

z daní z dôvodu, nakoľko počas predchádzajúcich rokov bol prínosom, s čím 

všetci prítomní súhlasili. Po skompletizovaní všetkých dokumentov potrebných na 

registráciu p. Horák vykoná registráciu u notára. 

 

Uzn.č.59/2020 VV TFZ schválil návrh na registráciu TFZ ako prijímateľa na 2% z daní 

a ukladá prezidentovi TFZ registráciu vykonať.   

          Z: Prezident TFZ 

          T: 08.10.2020 

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

  

K bodu 8. Rôzne: 

p. Horák – informoval o konaní konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 25.09.2020 

v Poprade. Hlavnými bodmi programu budú schvaľovanie účtovných závierok za 

rok 2019 pre SFZ a SFZ Marketing, schvaľovanie výročnej správy SFZ za rok 

2019 ale aj rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a 

individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského.  

- informoval o výsledkoch hlasovaniach per rollam, ktoré sa uskutočnili medzi 

riadnymi zasadnutiami VV TFZ. Prvé hlasovanie sa uskutočnilo 25.08.2020 

z dôvodu zjemnenia tvrdosti Súťažného poriadku a na základe požiadavky zo 

strany klubov. Hlasovaním VV TFZ schválil možnosť striedavých štartov 

v kategórii U09 pre hráčov, ktorí prestúpili do MŠK Fomat Martin. Striedavý štart 

je možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu z ktorého hráč 

uskutočnil prestup alebo prestup s obmedzením). Striedavý štart je s platnosťou do 

30.06.2021 a vykoná sa prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je zverejnená na 

webovom sídle TFZ (dokumenty – základné dokumenty), a je podpísaná 

štatutármi oboch klubov a zákonného zástupcu hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ 

a pre oba FK). V prípade, že materský klub nemá družstvo U09, môže takýto hráč 

uzavrieť striedavý štart s klubom v mieste svojho bydliska (aj keď nebol 

materským klubom). Druhé hlasovanie sa uskutočnilo dňa 10.09.2020 kde na 

návrh predsedu Odvolacej komisie, VV TFZ schválil člena OK TFZ p. Michala 

Pyšného (doplnenie člena na neobsadenú funkciu v zmysle Stanov TFZ. 

- informoval o výstavbe budovy na Pltníkoch a využiteľnosti kancelárii.  

  

K bodu 9.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


