
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 5 - ročník 2016/2017 – 05. 08. 2016 

Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk): 

1. Sekretár TFZ od 15.08.2016 do 26.08.2016 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade 

potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo 

v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ.  

2. Opätovne žiadame z dôvodu aktualizácie evidencie tieto FK o zaslanie (e-mailom) 

nasledovných dokumentov v náhradnom termíne do 11.08.2016:  

MFK Tepličan: zápisnicu (uznesenie) z voľby aktuálneho štatutára (predsedu klubu), 

TJ Družstevník Dubové: zápisnicu (uznesenie) z voľby aktuálneho štatutára (predsedu klubu), 

TJ Družstevník Slovany: zápisnicu (uznesenie) z voľby aktuálneho štatutára (predsedu 

klubu), potvrdenie banky o čísle účtu FK, 

TJ Slovan Bystrička: potvrdenie banky o čísle účtu FK,  

TJ Turčan Košťany: potvrdenie banky o čísle účtu FK, 

TJ Turčianske Kľačany: zápisnicu (uznesenie) z voľby aktuálneho štatutára (predsedu klubu). 

3. Z dôvodu, že nedisponujeme novými informáciami zo strany SFZ vo veci členských 

príspevkov je pravdepodobné, že bez predchádzajúceho vygenerovania členských príspevkov 

u členov SFZ nebude možné uzavrieť nominácie v ISSF v 1. kole I. QUICK triedy (informácie 

doručené zo SFZ prostredníctvom ISSF) a to aj napriek informáciám, ktoré sa objavili na 

stránke webu SsFZ, že na platenie členského bude zrejme hraničným termínom úhrady 

30.09.2016 a hráči, rozhodcovia, delegáti, funkcionári budú môcť pôsobiť bez obmedzenia ako 

doteraz. Povinnosť vyberať od svojich členov členské príspevky vyplýva zo Zákona o športe za 

účelom získania prostriedkov z verejných zdrojov. Následne tieto príspevky budú tvoriť 

významnú časť Fondu podpory mládežníckeho futbalu v amatérskych kluboch. Peniaze 

z Fondu budú rozdeľované priamo na amatérske kluby, ktoré majú mládežnícke tímy. Ostatní 

členovia SFZ sa budú solidárne podieľať na tvorbe tohto Fondu. Bližšie informácie sú 

zverejnené na http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/novinka/jan-kovacik-na-podporu-

mladeznickeho-futbalu-v-amaterskych-kluboch-pojde-viac-ako-milion.html 

Komisia mládeže (predseda Peter Moric): 

KM-5 Na základe množiacich sa dotazov upozorňujeme, že naďalej platí štart hráčov a hráčok 

v zmysle RS TFZ a SP: 

- U11 – od 01.01.2006 a mladší,  

- U15 – od 01.01.2002 a mladší,  

- U19 – od 01.01.1998 a mladší,  

Stále je tu možnosť štartu hráča aj vo vyššej vekovej kategórii za podmienok, ktoré ustanovuje 

RS TFZ a tiež SP.  

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko): 

1. Na základe ÚS č. 1 – ročník 2016/2017, FK, ktoré majú nad stanovený počet aktívnych 

rozhodcov: Mošovce, Malý Čepčín, Sklabiňa bolo 70 € zaslaných na účet, ktorý má FK 

uvedený v ISSF.  

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. V termíne od 04.08.2016 do 21.08.2016 je p. Šmid odcestovaný. Počas jeho neprítomnosti 

ho zastupuje p. Vojtek, tel. č. 0907 666 633 (ospravedlnenia, delegácia R). 

2. V prípade zlyhania systému ISSF rozhodcovia postupujú podľa RS 2016/2017 a pokynov 

KR (papierový zápis). 

3. Z dôvodu nepriaznivého počasia v pôvodnom termíne náhradných fyzických previerok 

oznamujeme R, že nový termín náhradných FP je stanovený na 30.08.2016 o 18.00 hod. 
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v areáli SOUS Martin. Účasť všetkých je bezpodmienečne nutná. Upozorňujeme R, že neúčasť 

na fyzických previerkach bude spoplatnená sumou 5 €. 

KR -  obsadenie R a DZ na 06.08. - 07.08. 2016 

I. QUICK TRIEDA – 1. kolo: 7. augusta 2016 (nedeľa) o 16.30 h. 

Príbovce – Ďanová (6.8.  Rusnák,  Plavecký,  Piški, Pavlák) 

Malý Čepčín – Horná Štubňa (6.8. Wehle, Žilka, Calík) 

Turany – Mošovce  (Dvorský, Saksa, Bajcár, Tomčány) 

Dražkovce – Sučany  (Zelezník, Dubovec, Bukový) 

Sklabiňa – Trebostovo   (Vojvoda, Wehle, T.Škvarek, Pavlák) 

T. Teplice – Bystrička   (Rusnák, Žilka, Vincek, Zajasenský) 

Lipovec – Dubové (6.8. Vojvoda, Kucharčík, Dvorský, Zajasenský) 

KR – obsadenie R a DZ na 13.08. - 14.08.2016 

I. QUICK TRIEDA – 2. kolo: 14. augusta 2016 (nedeľa) o 16.30 h. 

Ďanová – Dubové (13.8. Vojvoda, Calík, Wehle, Zajasenský) 

Bystrička – Lipovec  (Kucharčík, Parenička, T.Škvarek, Pavlák) 

Trebostovo – T. Teplice (Wehle, Saksa, Ondrášek) 

Sučany – Sklabiňa  (Calík, Bajcár, Skvašík, Tomčány) 

Mošovce – Dražkovce  (Riško, Piški, Bukový)     

Horná Štubňa – Turany (Žilka, Vojvoda, Rusnák, Zajasenský) 

Príbovce – Malý Čepčín  (Zelezník, Dvorský, Dubovec) 

 

Ospr. - So 13.8. -  Piški, Janči, Riško, Bukový 

            Ne 14.8. -  Bodoň 

            13.-14.8. - Vincek, Kulich, Vány, Plavecký 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Tileschová – sekretár TFZ 


