
 

T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, číslo tel. fax: 043/4237313, e-mail: tfz@tfz.sk 

 
Z Á P I S  č. 07/2018  

z mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 16. 07. 2018 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

     Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r am: 

1. Otvorenie                                        Z: Horák 

2. Informácie o situácii v SsFZ   Z: Horák 

3. Záver       Z: Horák 

 

K bodu 1.  Mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v kancelárií 

sekretára TFZ, ktorý otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák. Jediným bodom 

programu bolo podanie informácii o situácii v SsFZ, ktorá nastala po zásahu 

Národnej kriminálnej agentúry v Banskej Bystrici dňa 07.07.2018. 

                  

K bodu 2.  Prezident TFZ informoval o situácií v SsFZ a to informáciami, ktoré sú zverejnené 

na webovom sídle SFZ: 

Konkrétne v súvislosti s prípadom manipulácie stretnutí v súťažiach 

riadených SsFZ, ako aj o pokračovaní prípadu manipulácie stretnutí 

v republikových súťažiach. Dlhodobá spolupráca, ktorá prebieha medzi SFZ 

a NAKA, poskytol SFZ pri vyšetrovaní prípadu orgánom činným v trestnom konaní 

maximálnu súčinnosť. Zverejnené boli podrobnejšie informácie k predmetnému 

prípadu manipulácie zápasov v súťažiach riadených SsFZ. Nižšie uvedené zápasy 

boli manipulované funkcionármi domácich klubov, ktorí boli počas policajnej akcie 

zadržaní a rovnako ako rozhodcovia a delegáti stretnutí obvinení z trestného činu 

športovej korupcie. Konkrétne obvinenia z manipulácie sa týkajú týchto zápasov: 

 TJ Santrio Láza – FK Obec Lubeník    8:0  2017/18, hraný 22.04.2018 

 TJ Tatran Kársno n. Kysucou – MŠK Fomat MT    2:2  2017/18, hraný 28.04.2018 

 TJ Sklotatran Poltár – FK Šalková    5:0  2017/18, hraný 05.05.2018 

 ŠK Závažná Poruba – FK Slovan Trstená   3:1  2017/18, hraný 03.06.2018 

 TJ Baník Kalinovo – OFK Teplička nad Váhom  3:2  2017/18, hraný 10.06.2018 

 MŠK Tisovec – ŠK Partizán Čierny Balog   3:1  2017/18, hraný 15.06.2018 

  Na základe informácii od NAKA odovzdalo oddelenie integrity SFZ podnet 

disciplinárnej komisii SFZ, ktorá začala 12. júla 2018 disciplinárne konanie 

a predbežným ochranným opatrením pozastavila dočasne činnosť členom SFZ – 

rozhodcom, delegátom a funkcionárom, ktorý boli priamo zainteresovaný 

v prípade.   (zdroj: web SFZ) 

 

 Taktiež informoval prezident TFZ o výzve vedenia SsFZ a KR SsFZ, ktorá je 

zverejnená na webovom sídle SsFZ:  

V súvislosti s akciou NAKA, ktorá v sobotu 06.07.2018 zaistila niektorých 

R a DZ zo SsFZ a funkcionárov FK. Prekvapivý a nečakaný bol spôsob jej 

vykonania a prezentácie. Súčasťou výzvy bola požiadavka na stiahnutie 

ospravedlnení R a DZ,  aby stiahli ospravedlnenia a  rešpektovali delegovanie I. 

kola Slovenského pohára, úvodného kola III. ligy, II. dorasteneckej ligy a následne 

i ďalších kôl. Informoval aj o abdikácii Jána Tomčíka. Po abdikácii bol poverených 

riadením KR SsFZ jej podpredseda Karol Poláček.  (zdroj: web SsFZ) 

 

 

 



Ďalej informoval o aktivite R a DZ, ktorou začali ospravedlnenia na základe 

výzvy R zo žilinského regiónu, kde v e-maily rozposlanom dňa 11. júla 2018 

žiadajú odstúpenie predsedu SsFZ pána Parša a vytvorenie vlastného zástupcu 

rozhodcov vo VV SsFZ ako aj podmienky na jeho voľbu. Počet ospravedlnení 

podľa webovej stránky https://www.kr-ssfz.sk je dosiaľ 141 R.  

 Na záver informoval o mimoriadnom VV SsFZ, ktorý riešil túto problematiku, 

a kde prezident TFZ navrhol konanie konferencie SsFZ v mesiaci september 2018, 

čo VV SsFZ akceptoval.  

 

Uzn.č.47/2018 VV TFZ vzal na vedomie informácie o situácii v SsFZ, ktorá nastala po 

zásahu Národnej kriminálnej agentúry v Banskej Bystrici dňa 07.07.2018 

 

K bodu 3.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ                                           

https://www.kr-ssfz.sk/

