
 

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 mob.: 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk 

 
Z Á P I S  č. 05/2021 

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 25.05.2021 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

    Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r a m: 

 

1. Otvorenie       Z: Horák 

2. Kontrola uznesení     Z: Žalmanová 

3. Schválenie reštartu jednotlivých súťaží TFZ v  

zmysle záverov zo stretnutia s FK   Z: čl. VV TFZ 

4. Rôzne 

5. Záver       Z: Horák 

    

 

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ. Prezident 

TFZ p. Horák otvoril zasadnutie Výkonného výboru TFZ, ktoré bolo zvolané 

operatívne, aby členovia VV TFZ schválili reštart jednotlivých súťaží v zmysle 

záverov zo stretnutia s FK, ktoré sa uskutočnilo 24.05.2021 v Košťanoch. 

 

K bodu 2.  Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ p. Žalmanová. 

Všetky uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené.  

 

K bodu 3.  Bod otvoril prezident TFZ p. Horák, ktorý pripomenul závery zo stretnutia s FK. 

FK sa dohodli, že ročník 2020/2021 bude pokračovať. V I. QUICK triede sa bude 

dohrávať jesenný program a následne sa určia postupujúci či zostupujúci. V II 

VITAR triede bude pokračovať päť klubov, kde zo vzájomných zápasov sa určí 

víťaz. V I. QUICK triede sa najskôr uskutočnia dohrávky Dražkovce – Mošovce 

a Horná Štubňa – Dražkovce. Neskôr 20.06.2021 sa odohrajú stretnutia 

kompletného 12. kola a 27.06.2021 sa odohrá kompletné 13. kolo. Ak niektorý 

z tímov na stretnutie nenastúpi a oznámi túto skutočnosť riadiacemu orgánu 

a súperovi vopred, stretnutie bude kontumované, ale s tým, že klubu za to nehrozí 

finančná sankcia. Tento spôsob dohrávania súťaže si kluby odobrili hlasovaním, 

pričom zo štrnástich účastníkov bolo deväť za a päť proti. O niečo 

komplikovanejšie bolo nájsť vhodný spôsob dohrávok v II. VITAR triede. 

Účastníci súťaže však nakoniec našli riešenie. Všetci sa zhodli na tom, že treba 

určiť postupujúceho. Pokračovať v ročníku tak budú družstvá, ktoré sa chcú 

posunúť vyššie. Pokračovať budú kluby Ďanová, Kláštor, Háj, Sklené 

a Turčianske Kľačany. To znamená že víťaz sa určí zo vzájomných zápasov 

spomínaných klubov. Pokračovať teda budú v stretnutiach, ktoré sa nestihli 

odohrať na jeseň, resp. boli na pláne počas jarnej časti. Nový model si účastníci II. 

VITAR triedy odsúhlasili jednomyseľne. Prezident TFZ p. Horák pochválil 

prístup klubov, že sa konštruktívne k celej veci postavili aj kluby, ktoré nemali 

záujem pokračovať a podporili snahu tých, ktorí preferovali možnosť súťaž 

dohrávať. Čo sa týka mládežníckych stretnutí, členovia VV TFZ sa zhodli, že 

ponúknu klubom, ktoré chcú hrať, možnosť odohrať si plánované stretnutia 

v termínoch 1. – 3. týždňa mesiaca jún 2021. Keďže reštart mládežníckych súťaží 

je na báze dobrovoľnosti, členovia VV TFZ si prešli spôsob dohrávania a postup 

v prípade, že niektoré družstvá nenastúpia na stretnutie. Z toho dôvodu schválili 



postup, že družstvo klubu, ktoré nie je schopné nastúpiť na stretnutie oznámi túto 

skutočnosť telefonicky súperovi a prostredníctvom ISSF – podanie na komisiu 

ŠTK cez detail zápasu. V prípade, že sa kluby dohodnú, že sa stretnutie 

neuskutoční, sú kluby povinné oznámiť túto skutočnosť najneskôr do piatku pred 

konaním stretnutia do 10.00 hod. (stretnutia hrajúce sa cez víkend) 

prostredníctvom ISSF. Pre stretnutie hrajúce cez týždeň platí táto oznamovacia 

povinnosť 24 hod. pred ÚHČ. Klub ktorého družstvo už teraz vie, že sa nebude 

môcť zúčastniť žiadnych stretnutí, nahlási túto skutočnosť do 02.06.2021 

prostredníctvom ISSF - podanie na komisiu ŠTK. Takto vopred nahlásené a 

neuskutočnené stretnutie nebudú podliehať žiadnym finančným sankciám. 

Prezident v súvislosti s mládežníckymi stretnutiami pripomenul, že aj v roku 2021 

naďalej platí, že 50 % nákladov na rozhodcov hradí SFZ. Zároveň prezident TFZ 

požiadal predsedu ŠTK o úpravu termínovej listiny. Členovia VV TFZ sa ďalej 

zaoberali aj možnosťou, vzhľadom na mimoriadne podmienky pre futbalové 

súťaže v rokoch 2020 a 2021, ponechaním mužstiev na zostupujúcich priečkach 

v súťaži I. QUICK trieda a prípadným rozšírením súťaže podľa počtu 

prihlásených klubov z vyšších súťaží pre ročník 2021/2022. Táto alternatíva by po 

schválení platila v prípade riadneho dohrania jesennej časti súťaže 2020/2021. 

 

Uzn.č.11/2021 VV TFZ schválil reštart súťaže dospelých I. QUICK triedy v zmysle záverov 

zo stretnutia s FK dňa 24.05.2021 a podmienok prezentovaných na 

zasadnutí VV TFZ. 

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

 

Uzn.č.12/2021 VV TFZ schválil reštart súťaže dospelých II. VITAR triedy v zmysle 

záverov zo stretnutia s FK dňa 24.05.2021 a podmienok prezentovaných na 

zasadnutí VV TFZ. 

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

 

Uzn.č.13/2021 VV TFZ schválil reštart všetkých mládežníckych súťaží za podmienok 

prezentovaných na zasadnutí VV TFZ 

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

 

Uzn.č.14/2021 VV TFZ uložil predsedovi ŠTK TFZ zverejniť upravenú termínovú listinu 

dohrávaných stretnutí. 

         Z: v texte 

         T: do 27.05.2021 

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

 

K bodu 4. Rôzne: 

Do bodu rôzne sa neprihlásil nikto z prítomných členov VV a predsedov 

odborných komisií.  

 

K bodu 5. Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák.  

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ 

 

                  

                


