
 

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. 07/2021 

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 02.07.2021 

 

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. Vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú 

  časť ročníka 2020/2021 (písomne)   Z: Ing. Šmid 

4. Vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník 

2020/2021 (písomne)     Z: Baják 

5. Vyhodnotenie ročníka 2020/2021 (písomne)  Z: Mgr. Borcovan 

6. Príprava a zabezpečenie mládežníckych turnajov 

konaných v mesiaci júl 2021    Z: Mgr. Borcovan, Horák, 

              Žalmanová 

7. Informácia o činnosti RK TFZ    Z: Fabian 

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

9. Predloženie a schválenie rozpisu futbalových  

súťaží TFZ pre ročník 2021/2022   Z: Mgr. Borcovan, Žalmanová 

             predsedovia komisií 

10. Rôzne 

11. 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.  K tomuto bodu sa vyjadril predseda KR TFZ p. Ing. Šmid, ktorý prítomných členov 

VV informoval o činnosti KR, rozhodcov a delegátov zväzu za jarnú časť ročníka 

2020/2021. KR TFZ sa v jarnej časti ročníka 2020/2021 nestretávala osobne, ale 

operatívne riešila hlavne obsadenie stretnutí rozhodcami, prípadne uložila poplatky 

za oneskorené ospravedlnenia. Za oneskorené ospravedlnenia zo zápasov riešila KR 

poplatkom R – Ursacher, Gábor, Wehle, Vajdel a Šperka. KR počas jarnej časti 

navrhla na licenčný seminár „A“ R Jaroslava Bulíka a zároveň ho navrhla zaradiť na 

nominačnú listinu R SsFZ pre ročník 2021/2022. V priebehu jarnej časti sa 

neospravedlnená absencia R na zápasoch nevyskytla. Dohodu s TFZ podpísalo počas 

jarnej časti celkom 28 rozhodcov a 2 DZ (R SsFZ – 13, R TFZ – 15 + 2 DZ).  

 

Uzn.č.21/2021 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie rozhodcov a delegátov za jarnú časť 

ročníka 2020/2021. 

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

 

K bodu 4. K tomuto bodu sa vyjadril predseda DK TFZ p. Baják. Všetci prítomní obdržali 

písomný materiál k vyhodnoteniu činnosti DK za súťažný ročník 2020/2021 a je 



k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. Zasadnutia DK sa konali spravidla každý utorok. 

DK riešila na svojich zasadnutiach previnenia hráčov, trénerov, funkcionárov, 

divákov a rozhodcov. Celkovo počas jesennej a jarnej časti ročníka riešila DK 96 

previnení a žiadosti hráčov. DK v správe naďalej konštatuje nedostatky v popise 

priestupkov vylúčených hráčov a nepoužívanie Oznámenia o nedostatkoch. Vo 

viacerých prípadoch musela DK na návrh EK riešiť oneskorené platby MZF zo 

strany FK. DK TFZ počas jesennej časti riešila odvolenie TJ Družstevník Blatnica 

a na návrh ŠTK TFZ odvolaniu vyhovela (autoremendúra).   

 

Uzn.č.22/2021 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti DK TFZ za ročník 2020/2021. 

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

 

K bodu 5.  K tomuto bodu vyjadril predseda ŠTK p. Mgr. Borcovan. Prítomným bol predložený 

materiál s vyhodnotením I. QUICK triedy, II. VITAR triedy (neúplné, nakoľko 

posledné MFS sa koná 04.07.2021) ako aj mládežníckych súťaží U19 a U15. 

Mládežnícke súťaže boli na základe rozhodnutia VV TFZ v zmysle záverov zo 

stretnutia s klubmi, ktoré sa konalo 24.05.2021, na báze dobrovoľnosti a v týchto 

súťažiach sa nevyhodnocoval víťaz súťaže. Materiály obsahujú konečné tabuľky, 

stretnutia ktoré boli kontumované, schválené zmeny hracích dní a časov MFS, 

informácie o počte divákov, o najväčšom počte gólov, počte PK a pod. Materiál je 

uložený na sekretariáte TFZ a bude zverejnený na webovom sídle TFZ ako materiál 

na rokovanie konferencie TFZ.V rámci tohto bodu informoval tiež o tom, že víťaz II. 

VITAR triedy a postupujúci do I. QUICK triedy bude známy po skončení stretnutia 

Kláštor – T. Kľačany, ktorý sa bude konať 04.07.2021. Zároveň informovala p. 

Žalmanová, že víťaz I. QUICK triedy TJ Slovan Bystrička bude mať dňa 17.07.2021 

priateľský zápas a po konzultácii so zástupcami FK by bolo dobré, keby dekorovanie 

víťaza prebehlo na spomínanom stretnutí, nakoľko dekorovanie víťaza nemohlo byť 

po skončení posledného futbalového zápasu Bystričky. Ďalej v rámci toho bodu 

informovala aj o možnostiach vytvorenia spoločných družstiev, nakoľko sa 

s požiadavkou o vytvorenie spoločného družstva viacerých klubov (3 a viac) 

informoval zástupca ŠK Drienok Mošovce. V záujme podpory mládežníckeho 

futbalu v Turci, VV TFZ by podporilo takúto myšlienku, ak by to malo znamenať 

vyšší počet mládežníckych družstiev, avšak bolo by potrebné vyriešiť technickú 

stránku veci a uzatváranie ZoS, resp. požiadať o úpravu spoločných družstiev priamo 

SFZ. Sekretár TFZ p. Žalmanová bude informovať zástupcov ŠK Drienok Mošovce 

a v prípade využitia tejto možnosti by sa podnikli konkrétne kroky.  

  

Uzn.č.23/2021 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie súťažného ročníka 2020/2021.  

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

 

K bodu 6. O mládežníckych turnajoch, ktoré sú plánované na júl 2021 informoval sekretár TFZ 

p. Žalmanová. Informovala, že Memoriál Ľudovíta Hojného sa mal konať 

26.06.2021, avšak pre nedostatočný počet prihlásených družstiev (2) sa turnaj 

presunul na nový termín 24.07.2021. Kluby majú možnosť prihlásiť svoje družstvo 

na tento turnaj do 14.07.2021 o čom boli informované prostredníctvom Úradnej 

správy TFZ. Turnaj prípravky Memoriál Silvestra Huja sa uskutoční 10.07.2021 

v Sučanoch. Tento turnaj organizuje FO Tatran Sučany v spolupráci s TFZ a tento 

turnaj je po organizačnej stránke plne zabezpečený. TFZ oba tieto spomínané turnaje 

finančné podporí. 

 

Uzn.č.24/2021 VV TFZ vzal na vedomie informácie o  mládežníckych turnajoch konaných  

 v mesiaci júl 2021. 

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

 

K bodu 7. Predseda Revíznej komisie (RK TFZ) p. Fabian informoval, že počas posledného 

zasadnutia RK prekontrolovali všetky účtovné doklady kde neboli zistené žiadne 



nedostatky. Správa o činnosti RK bude predložená na Konferencii TFZ. 

 

Uzn.č.25/2021 VV TFZ vzal na vedomie informácie o činnosti RK TFZ. 

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

 

K bodu 8. Konferencia je po organizačnej stránke zabezpečená a uskutoční sa 09. júla 2021 

o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine. Pozvánky boli zaslané e-mailom na štatutárov 

jednotlivých klubov 24.06.2021. Materiály na rokovanie konferencie budú 

zverejnené na webovom sídle TFZ dňa 02.07.2021, kde sa môžu delegáti konferencie 

s nimi oboznámiť, prípadne si ich pre vlastnú potrebu vytlačiť. V súlade so 

Stanovami TFZ je 30 delegátov s právom hlasovať. Vedením konferencie bol 

poverený p. Ing. Peter Šmid. V zmysle záverov zo stretnutia s FK, ktoré sa 

uskutočnilo 24.05.2021 navrhol prezident TFZ p. Horák doplniť do programu 

konferencie aj bod prerokovanie úpravy počtu účastníkov v I. QUICK triedy pre 

súťažný ročník 2021/2022 

 

Uzn.č.26/2021 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti a zabezpečení Konferencie 

TFZ, ktorá sa bude konať 09. júla 2021 o 16.00 hod. v Čiernej pani v Martine. 

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

 

Uzn.č.27/2021 VV TFZ schválil návrh programu konferencie TFZ.  

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

 

K bodu 9. Všetkým členom VV bol návrh Rozpisu súťaží TFZ 2021/2022 zaslaný e-mailom 

pred zasadnutím VV TFZ. Sekretár TFZ p. Žalmanová prešla ešte zmeny, ktoré boli 

zapracované po poslednom zasadnutí VV TFZ. V spolupráci s predsedom ŠTK sa 

zapracovali počty účastníkov mládežníckych súťaží na základe prijatých prihlášok. 

Návrh bude zverejnený na webovom sídle TFZ ako materiál na rokovanie 

konferencie TFZ. Na konferencii dňa 09.07.2021 bude potvrdený konferenciou TFZ. 

Hrací systém jednotlivých súťaží bude prediskutovaný s klubmi na aktíve. Na 

webovom sídle TFZ bude pred konferenciou zverejnený aj návrh čísel pre súťažný 

ročník 2021/2022 a tiež aj termínová listina.  

 

Uzn.č.28/2021 VV TFZ schválil návrh Rozpisu futbalových súťaží TFZ pre ročník 2021/2022. 

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

 

K bodu 10. Rôzne: 

p. Horák – informoval o hlasovaniach per rollam konferencií SFZ a SsFZ, kde má 

za to, že obe konferencie sa mohli uskutočniť ako riadne konferencie a nie 

hlasovaním, za dodržania všetkých protipandemických opatrení. Informoval, že aj 

napriek tomu, že počas hlasovania per rollam nie je možné podať pozmeňujúci návrh 

o ktorom by hneď delegáti konferencie SFZ hlasovali (technicky to nie je možné), 

podal takýto návrh k členským príspevkom a ich prerozdeleniu naspäť futbalovým 

klubom. SFZ v materiály ku schvaľovaniu výšky členského príspevku a spôsobe jeho 

použitia uvádza, že poukázanie finančných prostriedkov jednotlivým klubom bude 

prebiehať vo dvoch etapách: do 15. 12. 2021 SFZ poukáže 50 percent uhradených 

členských príspevkov a druhá platba bude zrealizovaná do 31. júla 2022. Prezident 

TFZ podal pozmeňujúci návrh, aby členské príspevky vybrané do 30.11.2021 boli 

podľa pravidiel schválených konferenciou SFZ poukázané do 15.12.2021 na účet 

klubov a dovybrané členské príspevky po ukončení sezóny a záverečnom zúčtovaní 

členských príspevkov najneskôr do 31.07.2022. O pozmeňujúcom návrhu budú 

rokovať delegáti na najbližšej konferencii SFZ.  
- informoval o oslavách 100 rokov futbalu v Sučanoch, kde oslavy sa budú konať 

dňa 03.07.2021. Nakoľko sa nemôže osláv zúčastniť osobne z dôvodu seminára DZ 

SFZ, ktorý sa koná v rovnakom čase, za TFZ sa zúčastnia osláv sekretár TFZ p. 

Žalmanová a predseda ŠTK p. Borcovan.  



p. Šmid – informoval, že seminár R a DZ TFZ sa uskutoční 30.07.2021. Poprosil 

sekretára TFZ p. Žalmanovú o zistenie voľných priestorov v Čiernej pani v Martine. 

O presnom čase a mieste konania seminára R a TFZ budú rozhodcovia informovaní 

prostredníctvom Úradnej správy TFZ.  

 

K bodu 11. Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák.  

 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ 

 

                  

                


