
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. 14/2020  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 14. 12. 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. Informácie k dohrávkam jesennej časti ročníka 2020/21 Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová 

4. Informácie k vyhodnoteniu ankety Najlepší futbalista  

roka, zrušenie organizácie 26. ročníka plesu TFZ Z: Petrík, organizačný výbor 

5. Informácie k hlasovaniu per rollam konferencie SsFZ Z: Horák 

6. Schválenie zmluvy o spolupráci pri výpožičke  

futbalového ihriska Pltníky    Z: Horák, čl. VV TFZ 

7. Využitie HP Pltníky v zimnom období   Z: Horák, Žalmanová 

8. Rôzne  

9. Záver       Z: Horák 

                   

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v obmedzenom režime v súlade 

s platnými opatreniami na sekretariáte TFZ, ktoré 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. Uznesenie č. 64/2020 bolo 

splnené poukázaním finančných prostriedkov na účty futbalových klubov dňa 

28.10.2020.  

 

K bodu 3.  Prítomní členovia VV TFZ obdržali materiál, v ktorom boli uvedené plánované 

dohrávky, ktoré ŠTK TFZ zverejnila aj v Úradnej správe. ŠTK upravila termínovú 

listinu II. VITAR triedy tak, že 12. kolo sa uskutoční v termíne 27.-28.03.2021 a 

13. kolo v termíne 03.-04.04.2021. Pri I. QUICK triede upravila termínovú listinu 

12. kola nasledovne:  

Sobota 13.03.2021: 11.30 – 14.00 h.: Lipovec – Belá „B“ (začiatok o 12.00 h.) 

Sobota 13.03.2021: 14.00 – 16.30 h.: Trebostovo – H. Štubňa (začiatok o 14.30 h.) 

Sobota 13.03.2021: 16.30 – 19.00 h.: Príbovce – Turany (začiatok o 17.00 h.) 

Nedeľa 14.03.2021: 17.00 – 19.30 h.: Bystrička – Sl. Pravno (začiatok o 17.30 h.) 

Sobota 20.03.2021: 15.00 – 17.30 h.: Dubové – Slovany (začiatok o 15.30 h.) 

Sobota 20.03.2021: 17.30 – 20.00 h.: Dražkovce – Blatnica (začiatok o 18.00 h.) 

Nedeľa 21.03.2021: 17.00 – 19.30 h.: Košťany – Mošovce (začiatok o 17.30 h.) 

Dohrávky odložených zápasov I. QUICK triedy 10. a 11. kola sa odohrajú na HP 

Pltníky, a to 10. kolo, v sobotu 13.03.2021 v čase 9.00 – 11.30 h.: Dražkovce – 

Mošovce (začiatok o 9.30 h.) a 11. kolo, v sobotu 06.03.2021 v čase 14.00 – 16.30 

h.:  Horná Štubňa – Dražkovce (začiatok o 14.30 h.). Termín 13. kola I. QUICK 

triedy bude určený v marci podľa aktuálnej situácie na základe záverov z tradičného 

stretnutia s klubmi, ktoré sa bude konať počas jarnej časti ročníka. V prípade, že 

kluby majú záujem odohrať 13. kolo v marci, resp. pred začiatkom jarnej časti, 

môžu zaslať obojstrannú dohodu a ŠTK im vyhovie. Samozrejme, stále platí, že 

takto plánované dohrávky sa  uskutočnia za predpokladu, že to situácia v súvislosti 

s COVID-19 dovolí.  

 

 



 

Uzn.č.66/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k dohrávkam súťaží I. QUICK triedy 

a II. VITAR triedy jesennej časti ročníka 2020/2021.  

  Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 4.  Rok 2020 bol a stále je poznačený pandémiou koronavírusu, ktorý značne ovplyvnil 

aj futbalové dianie na Slovensku. Avšak aj napriek tomu sa VV TFZ rozhodol, že 

tradíciu vyhodnotenia Najlepšieho futbalistu roka po 25 rokoch nepreruší a z toho 

dôvodu boli futbalovým klubom zaslané materiály k 26. ročníku vyhodnotenia 

ankety, z ktorých sa určila najlepšia „jedenástka roka“, Najlepší dorastenec a žiak 

roka a tiež Píšťalka roka. Predseda TMK informoval o výsledkoch hlasovania 

prítomných členov VV TFZ. Nakoľko pretrvávajúce protipandemické opatrenia 

neumožňujú organizovanie spoločenských udalostí akou je ples, vyhodnotenie 

ankety sa neuskutoční na tradičnom reprezentačnom plese TFZ a VV TFZ na tomto 

zasadnutí zrušil aj organizáciu 26. ročníka plesu TFZ. Z toho dôvodu sa prítomní 

zaoberali aj možnosťami vyhodnotenia tejto ankety. Možnou alternatívou je 

odovzdanie ocenení najlepším futbalistom napríklad na reprezentačnom stretnutí 

výberu TFZ proti víťazovi I. QUICK triedy. Nakoľko toho času nevieme ako sa 

bude situácia okolo COVID-19 vyvíjať, VV TFZ bude riešiť odovzdanie ocenení 

operatívne, poprípade aj skôr ako na spomínanom reprezentačnom stretnutí výberu 

TFZ. Napriek tomu, že vyhodnotenie ankety sa neuskutoční na tradičnom plese 

TFZ, sekretár TFZ zabezpečí v priebehu mesiaca január informovanie hráčov a 

klubov, ktorí boli vyhodnotení ako najlepší za rok 2020. V rámci tohto bodu 

informoval predseda KR TFZ aj o víťazovi ankety Píšťalka roka 2020 a predseda 

TMK spolu s členmi TMK a VV TFZ vybrali aj Trénerskú osobnosť Turca. 

Ocenení týchto dvoch ankiet budú taktiež informovaní v priebehu mesiaca január. 

 

Uzn.č.67/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k vyhodnoteniu ankety Najlepší 

futbalista roka 2020, Najlepší dorastenec a žiak roka 2020, Píšťalka roka 

2020 a Trénerská osobnosť Turca.   

  Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

Uzn.č.68/2020 VV TFZ ruší organizáciu 26. ročníka reprezentačného plesu TFZ z dôvodu  

 platnosti protipandemických opatrení na Slovensku.  

  Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 5. Prezident TFZ p. Horák informoval o hlasovaní per rollam delegátov konferencie 

SsFZ, ktorí mali hlasovať v termíne do 13.12.2020 o správe o činnosti VV SsFZ za 

obdobie od ostatnej podanej správy, o správe Revíznej komisie SsFZ a o návrhu 

rozpočtu SsFZ na rok 2021. Hlasovanie sa uskutočnilo namiesto riadnej 

konferencie, nakoľko momentálna situácia okolo koronavírusu neumožňuje riadne 

zasadnutie. Oprávnení na hlasovanie formou per rollam boli schválení delegáti 

konferencie SsFZ za TFZ p. Bágel, Šmid a  Borcovan a schválení delegáti 

konferencie SsFZ za FK p. Jesenský (Žabokreky), Burger (MŠK Fomat Martin) 

a Tomčány (Attack Vrútky). Informoval o e-mailovej správe delegáta konferencie 

SsFZ za TFZ p. Ing. Bágela, ktorý zaslal ostatným delegátom informácie ohľadne 

búracích a rekonštrukčných prác na budove v ktorej sídli SsFZ. Pán Bágel potom 

v krátkosti informoval prítomným o znení jeho e-mailu a dokumente, ktorý k nemu 

pripojil.  

 

Uzn.č.69/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k hlasovaniu per rollam konferencie  

 SsFZ.  

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

  

K bodu 6. Správa športových zariadení mesta Martin, ktorá spravuje tréningové futbalové 

ihrisko na Pltníkoch zaslala TFZ návrh zmluvy o spolupráci pri výpožičke tohto 

futbalového ihriska v ktorých zapracovali pripomienky, ktoré prezident TFZ p. 

Horák pripomienkoval na spoločnom stretnutí ešte v októbri. V rámci diskusie 



k tomuto bodu vyplynul návrh, aby bolo garantovaných 60 hodín mesačne pre 

kluby TFZ presne zadefinovaných počas víkendu a pracovných dní. Túto 

pripomienku TFZ zapracuje do návrhu zmluvy, ktorý zašle Správe športových 

zariadení mesta Martin. Prítomní súhlasili s uzavretím zmluvy o spolupráci pri 

výpožičke futbalového ihriska v areáli Pltníky a udelili prezidentovi TFZ mandát na 

rokovanie so Správou športových zariadení mesta Martin v zmysle záverov 

zasadnutia VV TFZ a k podpisu zmluvy. 

 

Uzn.č.70/2020 VV TFZ udeľuje prezidentovi TFZ mandát na rokovanie so Správou 

športových zariadení mesta Martin v zmysle záverov zasadnutia VV TFZ a 

k podpisu zmluvy. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 7. Sekretár TFZ p. Žalmanová informovala, že FK v pôsobnosti TFZ prejavili záujem 

o tréningový proces alebo prípravné zápasy na HP Pltníky. Taktiež v rámci 60 

hodín mesačne ktoré má TFZ k dispozícii, ŠTK plánuje odohranie MFS 12. kola 

a dohrávok zápasov 10. a 11. kola na tomto ihrisku v mesiaci marec 2021. 

Požiadavky ktoré FK zaslali, sekretár TFZ p. Žalmanová zapracovala a snažila sa 

vyjsť všetkým v ústrety v čo najväčšom rozsahu. Nakoľko však MŠK Fomat Martin 

má už naplánované tréningy a prípravné zápasy na tejto hracej ploche, nebolo 

možné vyhovieť úplne všetkým požiadavkám.  

 

Uzn.č.71/2020 VV TFZ vzal na vedomie spôsob rozdelenia a využitia HP Pltníky v zimnom 

období pre kluby v pôsobnosti TFZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 8. Rôzne: 

p. Horák – informoval o komunikácii s ŠK Drienok Mošovce vo veci predĺženia 

lehoty splatnosti mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2020, ktorej 

Ekonomická komisia TFZ vyhovela. VV prerokoval platobnú disciplínu ŠK 

Drienok Mošovce so zámerom netrestať klub finančne, ale prijatím iných 

disciplinárnych opatrení, ktoré sú menej ekonomicky zaťažujúce v prípade, že 

mesačnú zbernú faktúru neuhradia v stanovenej lehote.  

 

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

prítomným za účasť a zaželal pevné zdravie v týchto časoch a tiež poprial  príjemné 

prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roku 2021. Keďže situácia 

okolo koronavírusu sa mení každý deň, najbližšie zasadnutie VV TFZ bude zvolané 

operatívne, prípadne o uzneseniach budú členovia hlasovať elektronicky per rollam. 

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


