
 

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. 09/2020 

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 25. 06. 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 prebiehajúcemu Poháru TFZ Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová 

4. Príprava a zabezpečenie mládežníckych turnajov 

konaných v mesiaci jún 2020   Z: Mgr. Borcovan, Horák, Žalmanová 

5. Príprava a zabezpečenie konferencie TFZ Z: Horák, Žalmanová, Arvay 

6. Predloženie a schválenie rozpisu futbalových  

súťaží TFZ pre ročník 2020/2021  Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová,       

    predsedovia komisií 

7. Rôzne 

8. Záver  

 

 

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. Všetky 

uznesenia z prechádzajúcich období sú splnené.  

 

K bodu 3.  Informácie k prebiehajúcemu Poháru TFZ predniesol predseda ŠTK TFZ p. Borcovan 

a doplnil ho prezident TFZ p. Horák. Pohár TFZ prebieha bez problémov a z vyjadrení 

ako futbalovej verejnosti tak aj hráčov či funkcionárov bol dobrý nápad zorganizovať toto 

podujatie. Informoval, že len v jedinom prípade sa odohralo stretnutie v inom termíne ako 

bolo plánované, a to konkrétne stretnutie vypadávajúceho pavúka Turany – Lipovec, 

ktoré sa neodohralo v pôvodom termíne pre nespôsobilý terén. Nakoľko sa jednalo 

o stretnutie vypadávajúceho pavúka, na ktoré nenadväzovalo žiadne iné stretnutie 

o postup, kluby sa dohodli na dohrávke cez víkend s tým, že sa dohratie nadväzujúcich 

stretnutí posunie o týždeň s čím nemali problém ani ostatné zainteresované kluby. 

Prítomní si prešli aj malé pripomienky, ktoré v prípade, ak by sa podobný projekt 

organizoval aj v budúcnosti, je potrebné zapracovať do propozícii resp. ich zmeniť (napr. 

hrací deň prispôsobiť výnimkám ako v MFS, zákaz športovej činnosti po 2 alebo 3 ŽK 

a pod.). V čase konania zasadnutia VV TFZ boli známe aj semifinálové dvojice Valča – 

Dubové a Košťany – Trebostovo.  

 

Uzn.č.32/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k prebiehajúcemu Poháru TFZ. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 4. Počas víkendu 27.-28.06.2020 sa uskutočnia dva turnaje mládeže. Prvý turnaj je určený 

pre prípravky U11, ktorý nesie názov Memoriál Silvestra Huja, ktorého 3. ročník sa 

uskutoční v Sučanoch. Po organizačnej stránke je všetko zabezpečené v spolupráci s FO 

Tatran Sučany. Turnaja sa zúčastnia FK: Sučany, Turany, T. Štiavnička, Vrútky, Fomat 

Martin a Ľubochňa. Ďalším turnajom, ktorý sa uskutoční 28.06.2020 je Memoriál 

Ľudovíta Hojného, turnaj žiakov U15, ktorého už 23. ročník sa uskutoční v Dražkovciach. 

Tradične bol tento turnaj organizovaný v spolupráci s ŠK Dynamo Diviaky, avšak FK 



turnaj zrušil a z toho dôvodu musel TFZ zabezpečiť iné miesto konania. S ponukou na 

organizáciu tohto turnaja prišiel klub TJ Družstevník Dražkovce a tak sa turnaj uskutočnil 

na ihrisku v Dražkovciach. Turnaja sa zúčastnia FK: Dražkovce, Fomat Martin, Príbovce 

a Krpeľany. Aj napriek časovej tiesni, ktorá vyplynula zo zmeny miesta konania, je turnaj 

po organizačnej stránke zabezpečený.  

 

Uzn.č.33/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie k príprave a zabezpečeniu mládežníckych  

 turnajov konaných v mesiaci jún 2020.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 5.  Konferencia je po organizačnej stránke zabezpečená a uskutoční sa 02. júla 2020 o 16.00 

hod. v Čiernej pani v Martine. Pozvánky boli zaslané e-mailom na štatutárov jednotlivých 

klubov 25.06.2020. Materiály na rokovanie konferencie budú zverejnené na webovom 

sídle TFZ dňa 26.06.2020, kde sa môžu delegáti konferencie s nimi oboznámiť, prípadne 

si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť. V súlade so Stanovami TFZ je 32 delegátov s právom 

hlasovať. Vedením konferencie bol poverený p. Ing. Peter Šmid. Medzi bodmi programu 

konferencie sú aj doplňujúce voľby na funkciu člena VV TFZ – podpredsedu Športovo-

technickej komisie pre operatívnu činnosť TFZ a predsedu Odvolacej komisie TFZ. 

Termín na predkladanie návrhov je v zmysle Volebného poriadku TFZ najneskôr 4 dní 

pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby, t.j. do 28.06.2020. Doposiaľ 

neboli navrhnutý zo strany klubov žiadny kandidáti. Výkonný výbor na tieto funkcie 

navrhuje Jána Rusnáka ako člena VV TFZ – podpredsedu Športovo-technickej komisie 

pre operatívnu činnosť TFZ a Ing. Borisa Burgera ako predsedu Odvolacej komisie TFZ. 

V lehote do 22.06.2020 mohli členovia TFZ zaslať návrhy na doplnenie do programu 

konferencie s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi. Túto 

možnosť nevyužil žiadny člen TFZ a preto VV TFZ schválil návrh programu konferencie 

TFZ bez ďalšieho doplnenia. 

 

Uzn.č.34/2020 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti a zabezpečení Konferencie 

TFZ, ktorá sa bude konať 02. júla 2020 o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uzn.č.35/2020 VV TFZ prerokoval a schválil kandidátov na doplňujúce voľby, ktoré sa uskutočnia  

  na konferencii TFZ konanej dňa 02. júla 2020.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

Uzn.č.36/2020 VV TFZ schválil návrh programu konferencie TFZ bez ďalšieho doplnenia. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 6. Všetkým členom VV bol návrh Rozpisu súťaží TFZ 2020/2021 zaslaný e-mailom pred 

zasadnutím VV TFZ. Postupne p. Žalmanová v spolupráci s predsedom ŠTK prešli 

zmeny, ktoré bolo nevyhnutné zapracovať a ktoré vzišli z praxe. Návrh bude zverejnený 

na webovom sídle TFZ ako materiál na rokovanie konferencie TFZ. Na konferencii dňa 

02.07.2020 bude potvrdený konferenciou TFZ. Na webovom sídle TFZ bude zverejnený 

aj návrh čísel pre súťažný ročník 2020/2021 a tiež aj termínová listina. 

 

Uzn.č.37/2020 VV TFZ schválil návrh Rozpisu futbalových súťaží TFZ pre ročník 2020/2021. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 7. Rôzne: 

 

 p. Horák – informoval, že so Slovenským Červeným krížom bol dohodnutý termín kurzu 

prvej pomoci. Kurz sa uskutoční 08.07.2020 v čase od 14.00 h. do cca 18.00 hod. 

v priestoroch SČK Martin, ktorého sa zúčastnia 5 záujemcovia. Cena kurzu prvej pomoci 

je 25 €. Ako bolo schválené na predchádzajúcom zasadnutí VV TFZ, TFZ hradí 15 € na 

absolventa a absolvent si uhradí len poplatok 10 €. Poplatok za absolventa bude klubu, 

ktorý vyslal záujemcu, pripísaný prostredníctvom MZF.   



- informoval, keďže predseda KR TFZ p. Šmid bol ospravedlnený zo zasadnutia VV TFZ, 

o možnosti nahlásenia DZ na zaradenie na nominačnú listinu DZ SsFZ. KR TFZ navrhuje 

na postup delegáta zväzu do súťaži SsFZ p. Jána Rusnáka, ktorý má platnú licenciu DZ. 

- informoval, že letný seminár R sa uskutoční 24.07.2020 v Lobby bare penziónu Čierna 

pani v Martine, 

 

Uzn.č.38/2020 VV TFZ schválil návrh kandidáta na zaradenie na nominačnú listinu DZ SsFZ p. 

Jána Rusnáka.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 5, Za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 8.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval prítomným 

za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


