
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. 07/2022  

zo zasadnutia mimoriadneho Výkonného výboru TFZ dňa 11. 08. 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. Vyhodnotenie zasadnutia konferencie TFZ a aktívu        Z: Horák, Mgr. Borcovan  

4. Schválenie dodatočného zaradenia TJ Dynamo Krpeľany  

do II. VITAR triedy            Z: Mgr. Borcovan 

5. Schválenie dodatočného zaradenia družstva U15 do  

súťaže starších žiakov U15 TFZ          Z: Mgr. Borcovan 

6. Schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov  

pre sekretariát TFZ            Z: Horák 

7. Plán práce VV TFZ na II. polrok 2022                         Z: Horák 

8. Návrhy na schvaľovanie členov odborných komisií  

pre súťažný ročník 2022/2023          Z: preds. odb. komisií 

9. Návrhy variant k organizácii súťaží dospelých TFZ       Z: Horák, Mgr. Borcovan 

10. Rôzne 

11. Záver                            Z: Horák                                                              

 

       

K bodu 1.  Mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo na sekretariáte 

TFZ, ktoré viedol prezident TFZ p. Horák. Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané 

hlavne z dôvodu dodatočného zaradenia družstiev do súťaží. 

 

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

Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené.  

 

K bodu 3.  Prezident TFZ p. Horák zhodnotil priebeh konferencie a aktívu ŠTK. Delegáti 

konferencie TFZ predniesli niekoľko návrhov. Jedným z nich bolo sprísnenie 

vekovej úrovne pre dievčatá v súťažiach U09 a U11. V zmysle SP môžu v týchto 

kategóriách štartovať dievčatá o dva roky staršie. Na návrh delegáta konferencie 

bolo pre súťaže TFZ toto pravidlo upravené tak, že dovoľuje hrať hráčkam len o 

rok staršie, to znamená že v súťaži U09 max. do vekovej úrovne U10 a v súťaži 

U11 max. do vekovej úrovne U12. Ďalej otvorili delegáti konferencie aj otázku 

týkajúcu sa čo v prípade, že poklesne v 2. triede počet družstiev ešte na nižší, ako 

sa prihlásilo do nového súťažného ročníka. Z toho dôvodu bude sa bude VV 

zaoberať s touto problematikou a začali s riešením už na tomto zasadnutí. 

 

Uzn.č.50/2022 VV TFZ vzal na vedomie vyhodnotenie zasadnutia Konferencie TFZ 

a aktívu ŠTK.  

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

 

K bodu 4. Dňa 25.07.2022 bol prezident TFZ  oslovený p. Gallom, o možnostiach 

dodatočného zaradenia družstva pod hlavičkou TJ Dynamo Krpeľany. Dňa 

03.08.2022 sa uskutočnilo na sekretariáte TFZ za účasti prezidenta TFZ p. 

Horáka, podpredsedu TFZ p. Ing. Bágela a predsedu ŠTK TFZ p. Mgr. Borcovana 



aj stretnutie s p. Gallom a p. Štefundom, ktorí podnikli kroky na to, aby vytvorili 

družstvo, ktoré by štartovalo pod TJ Dynamo Krpeľany, na ktorom si prešli 

podmienky zaradenia – úhrada nedoplatkov a ďalších podmienok, ktoré 

podliehajú schváleniu VV. Dňa 10.08.2022 podali oficiálnu prihlášku cez ISSF 

a taktiež uhradili nedoplatky, ktoré sme od TJ Dynamo Krpeľany evidovali. TJ 

Dynamo Krpeľany odohrá súťaž s losovacím číslom 8 namiesto odhláseného FK 

Valča na HP Krpeľany. 

 

Uzn.č.51/2022 VV TFZ schválil dodatočné zaradenie TJ Dynamo Krpeľany do II. VITAR 

triedy. 

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

 

K bodu 5. Dňa 09.08.2022 oslovil sekretára TFZ p. Žalmanovú p. Fúčela z MŠK Fomat 

Martin či by bolo možné zaradiť dodatočne družstvo U15 do súťaže. Nakoľko 

momentálne je v súťaži voľný lós, po konzultácii s predsedom ŠTK p. Mgr. 

Borcovanom, by nebol problém doplniť súťaž o nového účastníka, nakoľko súťaž 

ešte nezačala. Dňa 11.08.2022 podali oficiálnu prihlášku cez ISSF.  

 

Uzn.č.52/2022 VV TFZ schválil dodatočné zaradenie družstva starších žiakov U15 MŠK 

Fomat Martin do súťaže starších žiakov U15. 

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

 

K bodu 6. Nakoľko v júli prešla administratívna budova Športpark Pltníky oficiálne do 

Správy športových zariadení mesta Martin, môže TFZ so Správou uzavrieť 

zmluvu o nebytových priestoroch, ktorá bola prerokovaná na VV na marcovom 

a aprílovom zasadnutí. TFZ podal výpoveď z nájmu v terajších priestoroch v DO 

Strojár a od 01.08.2022 plynie výpovedná lehota, ktorá uplynie dňa 30.09.2022. 

 V súvislosti so sťahovaním sekretariátu TFZ je aj zmena sídla a tým pádom aj 

zmena Stanov. Na základe záverov z konferencie zo dňa 06.07.2022 sa zmena 

Stanov schváli online konferenciou, takže začne aj príprava tejto online 

konferencie, ktorá by sa mohla konať pravdepodobne v mesiaci september 2022.  

 

Uzn.č.53/2022 VV TFZ schválil zmluvu o nájme nebytových priestorov v administratívnej 

budove Športpark Pltníky a udeľuje prezidentovi TFZ mandát na podpis 

spomínanej zmluvy.  

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

 

K bodu 7. Pracovný materiál plánu práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2022 

predložil prezident TFZ v spolupráci so sekretárom zväzu. Program zasadnutí VV 

TFZ vychádza z aktuálneho stavu potrieb a požiadaviek TFZ. Predpokladané 

zasadnutia VV TFZ – 26.09., 31.10., 21.11., 16.12. V prípade potreby bude do 

programu zaradené konanie v zmysle Stanov TFZ, zmena termínov je vyhradená.  

 

Uzn.č.54/2022 VV TFZ schválil plán práce Výkonného výboru TFZ na II. polrok 2022. 

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

 

K bodu 8. VV TFZ schválil na návrh predsedov komisií členov odborných komisií pre 

súťažný ročník 2022/2023: 

  ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Ján Šarlina, Tomáš Burger, 

DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, 

Vladimír Hričina, 

KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, 

Rastislav Koša,  

TMK – Pavol Šuhaj (predseda), Marián Turčina, Stanislav Ruman, Michal Pyšný, 

EK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát, 



OK – Boris Burger (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Jozef Kutnik, Michal 

Pyšný, 

  

Uzn.č.55/2022 VV TFZ schválil členov odborných komisií pre súťažný ročník 2022/2023. 

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

 

K bodu 9. Vzhľadom na počet družstiev v 2. triede a tým mimoriadnu situáciu pre 

kontinuálne riadenie súťažného charakteru súťaží je potrebné prerokovať včas 

aktuálnu situáciu (aj pre zachovanie fair play), organizáciu súťaží dospelých pre 

súťažný ročník 2023/2024.  Keby sa táto problematika riešila neskôr a až pre 

ročník 2024/2025, tak by nevyriešil vznikajúci problém, ktorý môže nastať už 

v nasledujúcom ročníku, preto si členovia VV TFZ prešli prvé varianty. Prvým 

variantom o ktorom prítomní diskutovali bol zníženie počtu účastníkov v I. triede 

na 12 účastníkov, druhým variantom zachovanie terajšieho modelu  a tretím 

variantom spojenie súťaží I. a II. triedy do jednej súťaže a následne rozdelenie do 

skupín podľa územného princípu. Tieto varianty boli spomenuté aj na konferencii 

v júli. Prítomní si prešli pre a proti týchto možností a usúdili, že najlepšie bude 

zorganizovať spoločné stretnutie s FK, na ktorom by sa tieto varianty prešli, 

prípadne by kluby mohli navrhnúť nový variant. Na základe záverov zo stretnutia, 

by sa to neskôr mohlo odhlasovať v rámci konania online konferencie, ktorá bude 

kvôli zmene Stanov. Také rozdelenie súťaží, ktoré by boli schválené online 

konferenciou by boli platné od ročníka 2023/2024.  

  

Uzn.č.56/2022 VV TFZ vzal na vedomie návrhy a prerokoval možné varianty k organizácii 

súťaží dospelých TFZ. 

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

 

K bodu 10. Rôzne: 

p. Horák – na základe informácie od predsedu KR TFZ p. Ing. Šmida, podal 

návrh na zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov Ľuboša Kapustu, ktorý 

obnovil činnosť R s tým, že je odporučený aj na nominačnú listinu rozhodcov 

SsFZ s podmienkou rozhodovania niekoľkých stretnutí v TFZ.   

 

Uzn.č.57/2022 VV TFZ schválil návrh na zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov 

Ľuboša Kapustu a odporúča ho aj na nominačnú listinu rozhodcov SsFZ s 

podmienkou rozhodovania niekoľkých stretnutí v TFZ. 

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

   

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

prítomným za účasť. 

 

Zapísala: Martina  Žalmanová – sekretár TFZ                                           


