
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. 10/2021  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 11. 10. 2021 

 

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. Správa o prestupoch za obdobie  

1. až 9. mesiaca 2021         Z: Žalmanová 

5. Príprava volebnej konferencie TFZ      Z: Horák, Žalmanová 

6. Prerokovanie kandidátky VV TFZ do orgánov  

TFZ na volebnú konferenciu       Z: čl. VV TFZ, preds. odb. komisií 

7. Informácie z konferencie SFZ (17.09.2021)     Z: Horák 

8. Rôzne 

9. 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 posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Uznesenie č. 42/2021 

bude splnené dňa 20.10.2021 registráciou TFZ do zoznamu prijímateľov z 2 % 

z daní. V rámci tohto bodu prezident TFZ informoval aj o skutočnosti, že sa 

prihlásilo 11 záujemcov na kurz prvej pomoci, ktorý TFZ bude organizovať 

v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Z dôvodu vyššieho počtu 

účastníkov bude kurz rozdelený na dva dni a to prvý kurz pre 6 účastníkov 

06.10.2021 a druhý kurz pre 5 účastníkov 26.10.2021.  

 

K bodu 3.  S priebežným hodnotením súťaží TFZ začal predseda ŠTK p. Borcovan. 

Spomenul kontumáciu stretnutia II. VITAR triedy Turany – Háj, ktorá bola 

zapríčinená nevycestovaním hostí na stretnutie. Dôvodom nevycestovania bola 

podmienka, ktorá vyplýva z vyhlášky ÚVZ SR k organizácii hromadných 

podujatí a to, že v okrese, ktorý sa nachádza v 1. stupni varovania (červená farba) 

je možná organizácia podujatí len v režime OTP, čo družstvo hostí nevedelo 

splniť. ŠTK v spolupráci so sekretárom TFZ skúšali navrhnúť výmenu poradia 

a že by sa stretnutie odohralo v okrese Turčianske Teplice, kde režim OTP nebol 

povinný, ale Tatran Turany s výmenou nesúhlasili a taktiež ŠTK nebola doručená 

obojstranná dohoda s novým termínom odohrania a preto ŠTK stretnutie v zmysle 

platných noriem kontumovala. Avšak nakoľko je to výnimočná situácia 

spôsobená pandémiou, podmienky na organizáciu hromadných podujatí neurčuje 

zväz ale štát a hosťujúci klub informoval o tom, že nevie splniť podmienky 

určené vyhláškou ÚVZ SR, VV TFZ rozhodol, že stretnutie bude síce 

kontumované v neprospech hosťujúceho družstva, o čom rozhodla už ŠTK na 

svojom zasadnutí, ale bez finančnej sankcie. Ďalej pokračoval hodnotením 

mládežníckych súťaží. Informoval o veľkom množstve zmien termínu hlavne 

v kategórii dorastu, ktoré boli zapríčinené buď karanténou hráčov 

a neschopnosťou nastúpiť na stretnutia alebo nevyhovujúcou stredou, počas ktorej 

sa konajú MFS s Diviakmi. Avšak vždy bola doručená obojstranná dohoda 



klubov a ŠTK tieto žiadosti schvaľovala. Taktiež v súťaži starších žiakov bolo 

niekoľko stretnutí odložených, ale vždy sa jednalo o odloženia z dôvodu 

karantény a postupne sa stretnutia dohrávajú. Súťaže U09, U11 a U13 prebiehajú 

bez väčších problémov. Jediný problémom v týchto kategóriách je neuvádzanie 

všetkých členov realizačného tímu.  

 

Uzn.č.46/2021 VV TFZ vzal na vedomie priebežné hodnotenie súťaží TFZ.  

  Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 4.  K materiálu sa vyjadrila matrikárka TFZ p. Žalmanová. Všetci prítomní obdržali 

správu o transferoch za obdobie 1. –  9. mesiac 2021. V správe sa spomína počet 

žiadostí, ktoré boli podané v období január – apríl 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 01.01.2021 do 30.09.2021 bolo podaných 218 

žiadostí o prestup, resp. prestupov s obmedzením, zmien registrácii, striedavých 

štartov a dočasných registrácii. Z toho sa 151 žiadostí týkalo dospelých hráčov, 22 

dorastencov, 42 žiakov a 3 prípravkárov. Z celkového počtu žiadostí bolo 

schválených 161 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.47/2021 VV TFZ vzal na vedomie správu o prestupoch za obdobie 1. až 9. mesiac  

 2021. 

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 5. Prezident TFZ informoval o pripravenosti volebnej konferencie TFZ, ktorá sa 

uskutoční 20.10.2021 o 16.00 hod. v obci Bystrička. Predbežne je dohodnuté aj 

občerstvenie, rečnícky pult, ozvučenie a všetko technické zabezpečenie. Sekretár 

TFZ pôjde v piatok 15.10.2021 dohodnúť bližšie podrobnosti okolo občerstvenia 

a podobne, pretože až vtedy bude známe v akom stupni covid semaforu sa bude 

okres Martin nachádzať v čase konania konferencie a z toho vyplývajúce 

povinnosti. Vedením konferencie predbežne poveril prezident TFZ pána Ing. Petra 

Šmida, člena VV TFZ. Pozvánky spolu s materiálom budú zaslané futbalovým 

klubom poštou. V piatok 15.10.2021 sa v priestoroch TFZ uskutoční aj zasadnutie 

volebnej komisie TFZ, ktorá prerokuje návrhy od klubov a VV TFZ a po tomto 

zasadnutí zverejní kandidátnu listinu na webovom sídle TFZ.   

 

Uzn.č.48/2021 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti volebnej konferencie 

TFZ, ktorá sa uskutoční 20.10.2021 o 16.00 hod. v spoločenskej sále OÚ 

Bystrička.  

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 6. Prezident TFZ p. Horák informoval, že od FK do času konania zasadnutia 

Výkonného výboru TFZ nebol doručený žiadny návrh na kandidátov na volené 

funkcie. Termín na podávanie návrhov je však do 15.10.2021 do 16.00 hod. kedy 

má zasadať aj volebná komisia. Výkonný výbor TFZ navrhol kandidátov na 

volené funkcie a sú súčasťou prílohy č. 1 tejto zápisnice. Príloha bude podkladom 

pre Volebnú komisiu na kandidátnu listinu, ktorá bude zverejnená na webovom 

sídle TFZ. Prílohu č. 1 tvoria aj písomné súhlasné stanoviská kandidátov.  

 

Uzn.č.49/2021 VV TFZ prerokoval a schválil kandidátov do funkcií a orgánov TFZ 

a ukladá sekretárovi TFZ predložiť prílohu Volebnej komisii TFZ. 

        Z: sekretár TFZ 

        T: 15.10.2021   

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0 

 



 

K bodu 7. Prezident TFZ informoval o konferencii SFZ, ktorá sa konala 17.09.2021 

v Poprade. Jedným z bodov rokovania konferencie SFZ bola aj zmena 

rozhodnutia o výške členského príspevku a spôsobu jeho použitia v prospech 

riadnych, pridružených a individuálnych členov. V rámci konferencie SFZ, ktorá 

sa uskutočnila hlasovaním per rollam v dňoch 25.06.-29.06.2021 podal prezident 

TFZ p. Horák pozmeňujúci návrh k bodu programu v ktorom hlasovali o výške 

členského príspevku a spôsobe jeho použitia. Nakoľko však pozmeňujúci návrh 

nebolo technicky možné zaradiť do hlasovania, konferencia SFZ tento bod 

prerokovala na spomínanej konferencii SFZ dňa 17.09.2021 a nakoniec aj 

schválila. To znamená, že vyplatenie členského za súťažný ročník 2021/2022 

bude upravený tak, že poukázanie finančných prostriedkov jednotlivým klubom 

bude prebiehať v 2 etapách a to do 15.12.2021, kde SFZ poukáže príjmy 

z členských príspevkov uhradených do 30.11.2021 a v rámci druhej platby budú 

poukázané dovybrané členské po ukončení sezóny 2021/2022 a to najneskôr do 

31.07.2022. 

 

Uzn.č.50/2021 VV TFZ vzal na vedomie informácie z konferencie SFZ, konanej 17.09.2021. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 4, Za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 8. Rôzne: 

p. Horák – informoval o stretnutí predsedov jednotlivých ObFZ s prezidentom 

SFZ p. Kováčikom. Na spomínanom stretnutí prezident SFZ informoval, že od 

ďalšej sezóny 2022/2023 by SFZ mal hradiť 100% z odmien delegovaných osôb 

(rozhodcov) v mládežníckych stretnutiach. Taktiež, že by sa mal zvýšiť príspevok 

pre ObFZ a RFZ, ktorý býva v rozpočte SFZ vyčlenený na činnosť týchto zväzov. 

Prezident SFZ zároveň  informoval na tomto stretnutí aj o tom, že by z príspevku 

3 mil. €, ktoré získa SFZ za účasť na EURO2020 malo byť prerozdelených 85 % 

na infraštruktúru pre amatérske kluby a že v blízkom období by mala byť 

vyhlásená 4 etapa projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry.  

- informoval, že do 10.10.2021 sa mohli prihlásiť záujemcovia na školenie 

pre trénerskú licenciu UEFA GRASROOTS C, ktoré sa uskutoční v mesiacoch 

november-január v Martine. Na školenie sa prihlásilo predbežne 9 záujemcov 

z klubov TFZ, ktorým bude preplatených 50 % nákladov na školenie. Dňa 

29.11.2021 by sa mal uskutočniť v Martine aj seminár na predĺženie licencie.  

- informoval o stretnutí so zástupcami Správy športových zariadení mesta Martin, 

ktoré sa ma uskutočniť dňa 13.10.2021 a na ktorom bude prerokovaná zmluva 

o výpožičke HP Pltníky medzi Správou športových zariadení a TFZ. Zároveň 

v rámci tejto informácie uviedol, že sekretár TFZ p. Žalmanová prejde s Fomatom 

Martin obsadenosti HP Pltníky v mesiacoch január – marec 2022 a voľné termíny 

budú ponúknuté futbalovým klubom v pôsobnosti TFZ. Okrem iného prezident 

TFZ navrhol ako jednu z možností využitia hracej plochy pre Zimný pohár TFZ, 

kde sa zistí záujem FK o takúto formu prípravy.  

  

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

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


