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. 13/2020
z mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 12. 10. 2020
Prítomní:
Ospravedlnení:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

P r o g r am:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Schválenie odloženia súťaží TFZ
Schválenie upravenej termínovej listiny
Správa o prestupoch za obdobie
1. až 9. mesiaca 2020
Príspevok pre účastníkov I. a II. triedy
Informácie k HP Pltníky a využívanie HP
Rôzne
Záver

Z: Horák
Z: Žalmanová
Z: Horák, predsedovia komisií
Z: Horák, Mgr. Borcovan
Z: Žalmanová
Z: Horák,
Z: Horák
Z: Horák

K bodu 1.

Mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru TFZ zvolal prezident TFZ p. Horák
z dôvodu riešenia situácie vo futbale v súvislosti s COVID-19 a vydanými
opatreniami ÚVZSR a vlády SR.

K bodu 2.

Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Žalmanová.
Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Uznesenie č. 59/2020
bolo splnené 02.10.2020 registráciou TFZ do zoznamu prijímateľov z 2 % z daní.

K bodu 3.

Tento bod otvoril prezident TFZ p. Horák, ktorý informoval o počte odložených
zápasov, ktoré sa v mesiaci október 2020 neuskutočnili. Ako hlavné dôvody
odložených zápasov boli domáce izolácie hráčov z dôvodu zatvorenia škôl
a s tým spojené opatrenie - zdržať sa účasti na výučbových a športových
aktivitách. Ďalším dôvodom bolo aj, že rodičia nechceli povoliť účasť svojich detí
na zápase. Keďže Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR) informoval
o zákaze organizovania hromadných podujatí od 15.10.2020, preto navrhuje po
predchádzajúcej konzultácii s predsedom ŠTK odloženie všetkých súťažných
stretnutí plánovaných od 15.10.2020 do 31.10.2020. Aj napriek tomu, že zákaz
hromadných podujatí má platiť od 15.10.2020 navrhol, aby sa odložilo aj 7. kolo
mladšej prípravky U09 a tiež 7. kolo mladších žiakov, ktoré sa hrávajú v stredu
(14.10.2020 z dôvodu zlých poveternostných podmienok. Návrh podporil
predseda ŠTK p. Borcovan s konštatovaním, že v jarnej časti ročníka budeme
hľadať možnosti odohrania týchto zápasov.

Uzn.č.60/2020 VV TFZ schválil odloženie 7. kola kategórie mladších žiakov U13 a 7. kola
kategórie mladšej prípravky U09 plánovaných na 14.10.2020 a upravil
termínovú listinu nasledovne: 7. kolo kategórie mladších žiakov U13 na
07.04.2021 a 7. kolo kategórie mladšej prípravky U09 na 21.04.2021.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
Uzn.č.61/2020 VV TFZ schválil odloženie všetkých súťažných stretnutí jesennej časti
súťažného ročníka 2020/2021 riadených TFZ plánovaných od 15.10.2020 do
31.10.2020 a zároveň zakazuje podľa čl. 7/6 SP v uvedenom období

organizovanie všetkých súťaží riadených TFZ z dôvodu mimoriadnej
situácie v súvislosti s vírusom COVID-19.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 4.

V nadväznosti na rokovanie k bodu 3 tohto zasadnutia, si prítomní prešli
materiálom s upravenou termínovou listinou, v zmysle ktorej sa všetky
mládežnícke stretnutia, ktoré boli plánované v období od 15.10.2020 do
31.10.2020 odohrajú v jarnej časti ročníka. Ostávajúce kolá jesennej časti ročníka
súťaží dospelých navrhuje ŠTK zatiaľ odložiť na neurčito s tým, že ak by sa
uvoľnili opatrenia vydané ÚVZSR a mohli by sa organizovať hromadné podujatia
napríklad v novembri, mohli by sa napríklad odohrať aj na umelej tráve na
Pltníkoch ešte v tomto období v závislosti od klubov. Z toho dôvodu, zatiaľ ŠTK
neupravuje termínovú listinu I. a II. triedy. Ak by situácia nedovolila odohrať
ostávajúce kolá v týchto súťažiach ešte v roku 2020 operatívne sa termínová
listina upraví. V tomto prípade bude VV TFZ operatívne reagovať na situáciu
v súvislosti s COVID-19. Termínová listina bude zverejnená na webe TFZ aj
spolu s dátumami dohrávok zápasov, ktoré boli odložené. V prípade, že družstvo
bude mať záujem odohrať súťažne stretnutie v inom termíne alebo v období pred
začiatkom jarnej časti ročníka, môže tak vykonať na základe vzájomnej dohody
klubov, pokiaľ to situácia dovolí, napríklad aj v novembri alebo decembri
s možnosťou využitia aj HP Pltníky.

Uzn.č.62/2020 VV TFZ schválil upravenú termínovú listinu odložených kôl a ukladá ŠTK
zverejniť termínovú listinu na webovom sídle TFZ.
Z: v texte
T: do 15.10.2020
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 5.

Tento bod programu bol zaradený na mimoriadne zasadnutie VV TFZ z dôvodu,
že bol pôvodne plánovaný na októbrové zasadnutie a materiál bol pripravený na
prerokovanie. K materiálu sa vyjadrila matrikárka TFZ p. Žalmanová. Všetci
prítomní obdržali správu o transferoch za obdobie 1. – 9. mesiac 2020. V správe
sa spomína počet žiadostí, ktoré boli podané v období január – marec a tiež jún –
september, o počte schválených a zamietnutých transferoch, o tom koľko ich bolo
z kategórie dospelých, dorastu, žiakov a prípravky. Do celkového počtu žiadostí
sú zarátané žiadosti aj o zmenu registrácie/preregistrácie, striedavé štarty aj
dočasná registrácia. Spolu v období od 01.01.2020 do 30.09.2020 bolo podaných
201 žiadostí o prestup, resp. prestupov s obmedzením, zmien registrácii,
striedavých štartov a dočasných registrácii. Z toho sa 146 žiadostí týkalo
dospelých hráčov, 22 dorastencov, 31 žiakov a 2 prípravkárov. Z celkového počtu
žiadostí bolo schválených 171 žiadostí. Všetky žiadosti boli schválené podľa
v tom období platných prestupových poriadkov SFZ. Správa je súčasťou tejto
zápisnice a je k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ.

Uzn.č.63/2020 VV TFZ vzal na vedomie správu o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiac
2020.
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0
K bodu 6.

Prezident TFZ informoval prítomných o predpokladanom hospodárskom výsledku
za rok 2020, ktorý by mal byť kladný napriek obmedzeným príjmom v 1.-3.
štvrťroku. Počas vystúpenia prezidenta TFZ na konferencii TFZ, ktorá sa konala
dňa 02.07.2020, prezident TFZ prisľúbil pokiaľ to bude v možnostiach TFZ,
finančný príspevok či už vo forme štartovného alebo inej podpory. Myšlienka
tejto podpory pre FK vznikla tiež aj z dôvodu, že kluby odohrali dve kolá bez
divákov kvôli prijatým opatreniam ÚVZSR, nemohli prevádzkovať bufety a tento
príspevok by bol určitým spôsobom kompenzáciou, keďže náklady s organizáciou
MFS klubom ostali (odmeny delegovaných osôb a pod.). O spôsobe prerozdelenia
prebehla medzi členmi VV diskusia, ktorej záverom bolo prerozdelenie rovnakej

sumy 100 Eur pre každého účastníka súťaží dospelých. Po diskusii dal prezident
hlasovať a VV TFZ sa nakoniec uzniesol na nasledovnom uznesení:
Uzn.č.64/2020 VV TFZ schválil jednorazový príspevok pre družstvá I. QUICK triedy a II.
VITAR triedy vo výške 100 Eur z rozpočtu TFZ, ako príspevok pre kluby na
ďalšiu činnosť v súvislosti s prijatými opatreniami pri mimoriadnej situácií,
a ukladá ekonómovi TFZ poukázať príspevok na účet klubov uvedených v
ISSF v termíne do 31.10.2020.
Z: v texte
T: v texte
Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 6, proti – 1, zdržal sa - 0
K bodu 7.

Sekretár TFZ p. Žalmanová informovala, že MŠK Fomat Martin nahlásil Správe
športových zariadení mesta Martin termíny využívania HP Pltníky už aj na
obdobie január – marec 2021. Taktiež o využívanie HP začínajú prejavovať
záujem aj ostatné kluby na tréningový proces alebo prípravné zápasy. Nakoľko
však situácia okolo koronavírusu je nejasná a stretnutia I. a II. triedy sú odložené
na neurčito s tým, že sa odohrajú vtedy keď to situácia dovolí (november, resp.
pred začiatkom jarnej časti súťaží), členovia VV TFZ sa zhodli, že so záväzným
prihlasovaním a potvrdzovaním termínov počká TFZ na obdobie novembra 2020.
Členovia VV TFZ predpokladajú, že v novembri by už mohlo byť jasné či
stretnutia sa budú dohrávať ešte v roku 2020 alebo až na jar 2021 a TFZ bude
vedieť, či voľné termíny môže poskytnúť futbalovým klubom, alebo si ich
rezervovať na dohrávky neodohraných kôl, prípadne na iný prípravný pohár.

Uzn.č.65/2020 VV TFZ prerokoval spôsob rozdelenia a využitia HP Pltníky v zimnom
období s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí.
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 a zaželal pevné zdravie v týchto časoch. Riadne zasadnutie
VV TFZ, ktoré sa malo konať v mesiaci október sa pravdepodobne neuskutoční,
keďže situácia okolo koronavírusu sa mení každý deň a ťažko predpovedať
najbližšie zasadnutie. VV TFZ preto bude rokovať operatívne prípadne
elektronicky per rollam.

Zapísala: Martina Žalmanová – sekretár TFZ

