
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. 05/2022  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 25. 05. 2022 

 

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: preds. komisií, 

4. Príprava stretnutia s FK – problematika mládeže Z: Horák, Žalmanová 

       Mgr. Borcovan 

5. Príprava a zabezpečenie mládežníckych turnajov  

konaných po skončení súťaží    Z: Horák, Žalmanová 

             Mgr. Borcovan, Ing. Šmid  

6. Schválenie realizačného tímu pre výber dospelých 

s víťazom I. QUICK triedy                 Z: Šuhaj    

7. Príprava rozpisu súťaží TFZ pre ročník 2022/2023, 

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

            predsedovia komisií  

8. Návrhy rozhodcov a DZ na postup do SsFZ  Z: Ing. Šmid 

9. Zvolanie konferencie TFZ     Z: Horák, čl. VV TFZ 

10. Rôzne 

11. Záver        Z: Horák 

       

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

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. V rámci tohto bodu 

predniesol prezident TFZ p. Horák krátke zhodnotenie medzioblastného turnaja 

mladších žiakov a nákladov spojených s účasťou výberu na tomto turnaji. 

 

K bodu 3.  Bod otvoril predseda ŠTK p. Borcovan, ktorý začal s hodnotením súťaží 

dospelých. Spomenul incident jeho osoby s divákom na stretnutí I. QUICK triedy 

Mošovce – Lipovec a taktiež informoval o predčasne ukončenom stretnutí zo 

strany laického rozhodcu, ktorý toto stretnutie viedol. Informoval, že dňa 

31.05.2022 si ŠTK predvoláva zástupcov oboch klubov a ŠTK na základe šetrenia 

rozhodne, či sa stretnutie bude opakovať alebo dohrávať od 66 minúty. Ďalej 

informoval o kontumácii stretnutia II. VITAR triedy Slovenské Pravno – Sklené 

z dôvodu nevycestovania hostí na spomínané stretnutie. Mládežnícke stretnutia sa 

odohrávajú bez problémov. Prezident TFZ p. Horák prešiel pravdepodobných 

víťazov súťaží a predpokladané posledné MFS, na ktorých by mohli byť 

odovzdané ocenenia. Predseda KR TFZ informoval o zastavenej činnosti 

rozhodcu Wehleho, ktorému DK zastavila činnosť za vedomé neuvedenie 

vylúčeného hráča v zápise o stretnutí na 10 mesiacov, tj. do 10.03.2023. 

 

Uzn.č.35/2022 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. Dňa 06.06.2022 sa uskutoční stretnutie zástupcov TFZ s futbalovými klubmi vo 

veci riešenia problematiky s mládežou. Stretnutie sa uskutoční pravdepodobne 

v zasadačke administratívnej budovy Športpark Pltníky. Pracovné stretnutie bude 

slúžiť ako predpríprava na konferenciu TFZ (príprava materiálov k RS aktívu 

ŠTK a pod.). Pracovného stretnutia sa môžu zúčastniť predsedovia FK, tajomníci 

FK či tréneri družstiev. Pozvánka na toto pracovné stretnutie bude zaslaná po 

skončení tohto zasadnutia Výkonného výboru TFZ. Hlavnými bodmi programu 

budú súťaže prípravky U11 – model súťaže/turnajový spôsob, súťaž dorastu U19, 

organizované súťaže (turnaje) v medzi sezónnom období a aplikovanie súťažného 

poriadku v praxi (striedavé štarty, spoločné družstvá mládeže). 

 

Uzn.č.36/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie o príprave stretnutia s FK, ktoré sa 

uskutoční dňa 06.06.2022.  

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

 

K bodu 5. Ako každoročne, aj tento rok TFZ plánuje mládežnícke turnaje v spolupráci s FO 

Tatran Sučany a ŠK Dynamo Diviaky. Sekretár TFZ p. Žalmanová informovala, 

že dňa 18.06.2022 sa uskutoční v Diviakoch už 25. ročník žiackeho turnaja 

Memoriál Ľudovíta Hojného a dňa 25.06.2022 sa uskutoční v Sučanoch 5. ročník 

turnaja prípravky Memoriál Silvestra Huja. Sekretár TFZ prejde so zástupcami 

spomínaných FK organizačné zabezpečenie, ako je občerstvenie, zabezpečenie 

zdravotnej služby a podobne. Oba turnaje získali dotáciu aj od SsFZ v rámci 

projektu podpory pre vybrané turnaje a to ŠK Dynamo Diviaky – 300 € a FO 

Tatran Sučany – 200 €.  

 

Uzn.č.37/2022 VV TFZ vzal na vedomie informácie o pripravenosti mládežníckych 

turnajov konaných po skončení súťaží.  

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

 

K bodu 6. V čase konania zasadnutia VV TFZ bol predpokladaný víťaz I. QUICK triedy 

klub TJ Družstevník Blatnica. Zástupcovia futbalového klubu informovali TFZ, 

že z dôvodu súkromných povinností hráčov nie je možné odohrať reprezentačné 

stretnutie s výberom Turca dospelých.  

 

Uzn.č.38/2022 VV TFZ vzal na vedomie neorganizovanie reprezentačného zápasu výberu 

TFZ proti víťazovi I. QUICK triedy z dôvodu súkromných povinností hráčov 

predpokladaného víťaza súťaže (TJ Družstevník Blatnica)  

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

 

K bodu 7. Sekretár TFZ p. Žalmanová začala s prípravou rozpisu súťaží TFZ pre ročník 

2022/2023. Niektoré uznesenia je potrebné štylisticky upraviť, aby boli pre 

futbalové kluby zrozumiteľnejšie, niektoré je potrebné upraviť z dôvodu úprav 

Súťažného poriadku. Do rozpisu súťaže je potrebné doplniť povinnosť účastníka I. 

triedy mať minimálne jedno mládežnícke družstvo, čo vyplynulo zo záverov 

konferencie TFZ, ktorá sa konala 09.07.2021. Zároveň je potrebné určiť sankciu, 

ak účastník nesplní túto povinnosť. Prezident TFZ p. Horák informoval 

o oblastných zväzoch v pôsobnosti SsFZ, ktoré majú podmienku mládežníckeho 

družstva a aké majú sankcie za neplnenie tejto podmienky. Medzi členmi VV TFZ 

prebehla diskusia a nakoniec sa zhodli na pokute 350 €. 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 2022/2023 bude zaslaný delegátom konferencie TFZ ako materiál na 

rokovanie konferencie TFZ. Prihlášky pre ročník 2022/2023 si kluby aktivujú 

prostredníctvom ISSF. Termín na uzavretie prihlášok je do 27.06.2022 do 12.00 

hod. 



 

K bodu 8. Predseda KR TFZ p. Šmid v rámci tohto bodu informoval, že na školení licencie 

„A“ SsFZ dňa 07.05.2022 v Banskej Bystrici sa zúčastnil rozhodca Michal 

Štancel a taktiež DZ Anton Vojvoda. Obaja vyhoveli. Školenia sa nezúčastnil 

nahlásený rozhodca Marko Vány. Keďže absolvovanie spomínaného školenia je 

podmienka pre zaradenie rozhodcu na nominačnú listinu R SsFZ, KR TFZ 

navrhuje na postup a zaradenie na nominačnú listinu R SsFZ rozhodcu Michala 

Štancla. 

 

Uzn.č.39/2022 VV TFZ schválil návrh KR TFZ na postup a zaradenie na nominačnú listinu 

R SsFZ rozhodcu Michala Štancla.  

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

 

K bodu 9. 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 30.06.2022. Z toho dôvodu prezident TFZ navrhol 

termín konania konferencie TFZ a aktívu ŠTK TFZ dňa 06.07.2022 v Čiernej pani 

v Martine. Predbežný program konferencie TFZ bude neskôr zverejnený na 

webovej stránke TFZ.  

 

Uzn.č.40/2022 VV TFZ schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie TFZ, ktorá sa 

uskutoční 06.07.2022 o 16.00 hod. v Lobby bare penziónu Čierna pani 

v Martine 

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

 

K bodu 10. Rôzne: 

  p. Horák – informoval o e-maily, ktorý bol doručený vo veci centralizovaného 

systému náboru rozhodcov. Jedná sa o zjednotenie náboru na úrovniach SFZ, RFZ 

a ObFZ. Z dôvodu, aby mohli zo SFZ zasielať materiály, informácie, videá 

a všetko podstatné ohľadne tejto problematiky, žiadajú o nahlásenie kontaktnej 

osoby za každý zväz s ktorou budú komunikovať. Za TFZ bude nahlásený 

predseda KR TFZ p. Ing Šmid. Zároveň v rámci náboru nových rozhodcov 

prezident TFZ informoval, že v období od 23.05.-19.06.2022 budú v autobusoch 

Dopravného podniku mesta Martin plagáty s informáciou hľadania nových 

rozhodcov ako aj kontaktnými údajmi. Túto iniciatívu TFZ dohodol skôr ako 

prišla informácia o centralizovanom systéme náboru rozhodcov.  

 

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

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


