
 

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. 06/2021 

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 08.06.2021 

 

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. Zvolanie konferencie TFZ v zmysle Stanov  Z: Horák, čl. VV TFZ 

4. Informácie ku konferencii SsFZ, schválenie  

náhradníkov za delegátov    Z: Horák 

5. Návrh rozhodcov na školenie licencie „A“ SsFZ, 

návrh rozhodcov na postup do súťaží SsFZ  Z: Ing. Šmid 

6. Príprava rozpisu súťaží TFZ 2021/2022, 

predloženie návrhov za jednotlivé komisie:  Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová 

             predsedovia komisií 

7. Rôzne 

8. Záver       Z: Horák 

    

 

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ, ktoré otvoril 

a viedol prezident TFZ p. Horák.   

 

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.  V zmysle Stanov TFZ sa musí riadna konferencia TFZ konať minimálne jedenkrát 

ročne, zásadne po skončení jarnej časti futbalových súťaží. Taktiež v zmysle Stanov 

TFZ termín a miesto konania konferencie stanoví Výkonný výbor TFZ 30 dní vopred 

a informuje o tom neodkladne všetkých riadnych, pridružených a čestných členov 

TFZ. Nakoľko po konferencii TFZ sa koná aj aktív ŠTK, je potrebné aby bol termín 

stanovený po aktíve ŠTK SsFZ. Predpokladaný termín konania aktívu ŠTK SsFZ je 

01.07.2021. Z toho dôvodu prezident TFZ navrhol termín konania konferencie TFZ 

a aktívu ŠTK TFZ dňa 09.07.2021 v Čiernej pani v Martine. Predbežný program 

konferencie TFZ bude neskôr zverejnený na webovej stránke TFZ.  

 

Uzn.č.15/2021 VV TFZ schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ, ktorá sa 

uskutoční 09. júla 2019 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani 

v Martine 

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

 

K bodu 4. Ďalším bodom pokračoval prezident TFZ p. Horák a informoval, že sa konferencia 

SsFZ opäť uskutoční hlasovaním per rollam v termíne 21.6.2021 – 23.6.2021 a preto 

je potrebné schváliť náhradníkov za riadne zvolených delegátov konferencie SsFZ a 

to aj za TFZ aj za FK. Preto prezident TFZ navrhuje náhradníka za TFZ Dana 

Borcovana a náhradníka za FK Dalimíra Tomčányho.  

 

 



Uzn.č.16/2021 VV TFZ schválil náhradníkov za delegátov na konferenciu SsFZ p. Borcovana 

za TFZ a p. Tomčányho za FK, na konferenciu SsFZ, ktorá sa bude konať 

formou hlasovania per rollam v mesiaci jún 2021. 

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

 

K bodu 5.  Predseda KR TFZ p. Šmid informoval, že po konzultácii s rozhodcom navrhuje na 

školenie licencie „A“ SsFZ p. Jaroslava Bulíka. Zároveň po absolvovaní 

spomínaného školenia, čo je podmienka pre zaradenie rozhodcu na nominačnú listinu 

R SsFZ, KR TFZ navrhuje na postup a zaradenie na nominačnú listinu R SsFZ 

rozhodcu Jaroslava Bulíka.  

 

Uzn.č.17/2021 VV TFZ schválil návrh KR TFZ na postup a zaradenie na nominačnú listinu R  

SsFZ rozhodcu Jaroslava Bulíka.  

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

 

K bodu 6. Pred zasadnutím VV TFZ, sekretár TFZ p. Žalmanová zaslala členom VV návrh 

Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2021/2022 so žiadosťou o zaslanie 

prípadných zmien. P. Žalmanová informovala o zmenách, ktoré je potrebné 

zapracovať do Rozpisu súťaží TFZ pre súťažný ročník 2021/2022. Bližšie sa 

Rozpisom súťaží TFZ pre nový súťažný ročník budú zaoberať členovia VV na 

najbližšom zasadnutí VV, kde sa zapracujú aj počty účastníkov na základe prijatých 

prihlášok a navrhnú sa jednotlivé začiatky súťaží. Potom Výkonným výborom 

schválený RS TFZ 2021/2022 bude zaslaný delegátom konferencie TFZ ako materiál 

na rokovanie konferencie TFZ. Prihlášky pre ročník 2021/2022 si kluby aktivujú 

prostredníctvom ISSF, kde nové súťaže vytvoril sekretár TFZ. Termín na uzavretie 

prihlášok je do 30.06.2021 do 23.59 hod. Prihlášky mládežníckych družstiev sú do 

termínu 09.07.2021 (do začiatku konferencie) ako podmienečné a FK môžu do tohto 

termínu odhlásiť družstvo mládeže bez disciplinárnych sankcií.  

 

K bodu 8. Rôzne: 

p. Horák – otvoril otázku organizácie resp. neorganizácie reprezentačného zápasu 

medzi Výberom TFZ a víťazom I. QUICK triedy. Tento zápas sa každoročne 

organizuje po skončení jarnej časti. Nakoľko dohrávané stretnutia jesennej časti sú 

plánované ešte do termínu 26.-27.06.2021, stretnutie by sa muselo odohrať až 

v mesiaci júl, čo môže zapríčiniť, že o reprezentačné stretnutie by nebol záujem, ako 

aj hráči výberu by sa z osobných dôvodov nemohli zúčastniť spomínaného stretnutia. 

Taktiež sú stále platné epidemiologické opatrenia, ktoré by značne mohli ovplyvniť 

stretnutie. Po zvážení všetkých okolností sa VV zhodol na neorganizovaní 

reprezentačného zápasu Výberu TFZ proti víťazovi I. QUICK triedy v tomto ročníku. 

- v nadväznosti na zrušenie reprezentačného stretnutia je potrebné premyslieť spôsob 

odovzdania ocenení pre Najlepších futbalistov za rok 2020, Píšťalku roka 2020, 

Trénerskej osobnosti Turca, nakoľko tieto ankety nemohli byť vyhodnotené 

v tradičnom období na reprezentačnom plese TFZ v januári 2021. Prítomní sa 

dohodli, že ceny by boli odovzdané buď na dohrávanom stretnutí II. VITAR triedy 

Kláštor – T. Kľačany dňa 04.07.2021 alebo na konferencii TFZ dňa 09.07.2021. 

Sekretár TFZ p. Žalmanová zavolá oceneným hráčom a na základe odpovedí bude 

stanovený dátum. Zároveň sa prítomní dohodli, nakoľko mládežnícke stretnutia sú na 

dobrovoľnej báze, a nie všetky družstvá odohrajú plánované stretnutia, tak pre tento 

ročník sa nebudú vyhodnocovať víťazi mládežníckych súťaží. Vyhodnotenie sa 

uskutoční len v kategórii dospelých v I. QUICK triede a II. VITAR triede.  

- informoval o schválenej dotácii od SsFZ pre ŠK Dynamo Diviaky na organizovanie 

turnaja Memoriál Ľudovíta Hojného, ktorý sa každoročne koná v spolupráci s TFZ. 

Sekretár prejde so zástupcami ŠK Dynamo Diviaky voľné termíny na uskutočnenie 

spomínaného turnaja a následne bude o možnosti prihlásenia družstiev informovať 

prostredníctvom Úradnej správy.  

- ďalej pokračoval s návrhom na úpravu položky „odmena rozhodcov“ v súlade so 



Zákonníkom práce vo výške minimálnej mzdy v roku 2021 (zvýšenie AR je 

maximálne do výšky cca 0,20 €, resp. 0,40 € v súťaží žiakov, kde AR nebýva 

delegovaný).  

- bod uzavrel s návrhom členom VV TFZ vo veci zrušenia poplatkov za nesplnenie 

podmienky o počte rozhodcov vyplývajúcej z RS TFZ 2020/2021, vzhľadom na 

situáciu spôsobenú koronavírusom a neodohraním celého súťažného ročníka 

2020/2021. S obidvoma návrhmi prezidenta TFZ týkajúcich sa položky odmena 

rozhodcov ako aj zrušením poplatkov za nesplnenie podmienky o počte rozhodcov 

prítomní členovia VV súhlasili. 

 

Uzn.č.18/2021 VV TFZ schválil neorganizovanie reprezentačného zápasu Výberu TFZ proti 

víťazovi I. QUICK triedy z dôvodu pretrvávajúcich platných 

epidemiologických opatrení. 

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

 

Uzn.č.19/2021 VV TFZ schválil úpravu položky „odmena rozhodcov“ v súlade so 

Zákonníkom práce vo výške minimálnej mzdy v roku 2021 (zvýšenie AR je 

maximálne do výšky cca 0,20 €). 

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

 

Uzn.č.20/2021 VV TFZ schválil zrušenie poplatkov za nesplnenie podmienky o počte 

rozhodcov vyplývajúcej z RS TFZ 2020/2021, vzhľadom na situáciu spôsobenú 

koronavírusom a neodohraním celého súťažného ročníka 2020/2021, 

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

 

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

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ 

 

                  

                


