
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 2 – ročník 2018/2019 – 19.07. 2018 

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 18.07.2018 navždy opustil dlhoročný 

futbalový funkcionár pán Ing. Pavol Kuteľ. Posledná rozlúčka sa uskutoční 21.07.2018 (sobota) 

o 12.00 hod. v Dome smútku v Martine. Česť jeho pamiatke.  

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

1. Oznamujeme FK, že prezident TFZ p. Roman Horák je v dňoch 20.07.-29.07.2018 

odcestovaný mimo územia Slovenskej republiky. V prípade potreby je možné prezidenta TFZ 

kontaktovať e-mailom na romco.horak@gmail.com alebo prostredníctvom sekretariátu TFZ.  

2. Novým prezidentom FC Tatran Kláštor pod Znievom je Jaroslav Šmiček, tel. č.: 0918 370 079, 

e-mail: smicekjaroslav@gmail.com.  

3. Aktuálne registračné obdobie: 

a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),  

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),  

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia – novela 

RaPP). 

4. Rozpis súťaží TFZ pre ročník 2018/2019 je v elektronickej podobe zverejnený na webovej 

stránke TFZ. V papierovej podobe bol zaslaný na FK dňa 19.07.2018. 

5. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ je možné od 02.07.2018 čerpať kredity pre nákup 

tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Kredity je potrebné vyčerpať do 

30.11.2018. Bližšie informácie boli zaslané zo SFZ prostredníctvom helpdesk-u. Pre kluby TFZ 

je celková suma k čerpaniu, okrem klubu ÚTM, v sume 31 917 Eur. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

ŠTK-2 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera, súhlasíme s predohraním MFS I. QUICK 

triedy 1. kolo Košťany – Horná Štubňa dňa 05.08.2018 (nedeľa) so začiatkom o 16.30 hod.  

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko): 

1. Na základe podkladov spracovaných KR a v súlade s ustanoveniami čl. X Podmienky účasti, 

bod 5 Rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2017/2018 pre nesplnenie podmienky počtu 

aktívnych rozhodcov, HK TFZ ukladá FK uhradiť: Belá B, H. Štubňa, Lipovec, Mošovce, 

Príbovce, Slov. Pravno, Slovany, T. Teplice, T. Štiavnička „B“ - 70 €, Ďanová, Trebostovo - 140 

€. Poplatky FK uhradia prostredníctvom MZF za mesiac júl 2018. Futbalovým klubom, ktoré 

majú nad stanovený počet aktívnych rozhodcov: Dubové, Košťany, Háj, Malý Čepčín, bude 70 

€ pripísaných na účet v mesiaci júl 2018.  

2. Ku dňu 18.07.2018 (deň zasadnutia HK TFZ) neevidujeme úhradu MZF za mesiac jún 2018 

od FK Turček, Valča, Lipovec, Ďanová, ktorej splatnosť bola 10.07.2018. HK TFZ odstupuje 

prípad na doriešenie DK.  

Disciplinárna komisia – zasadnutie 18. 07. 2018 (predseda Pavol Baják): 

U – 5 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Ďanová na 

úhradu MZF za mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zárovň určuje 

nový termín úhrady do 23.07.2018 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, 

DP 64-1b, 

U – 6 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ IDOP Lipovec na úhradu 

MZF za mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zárovň určuje nový 

termín úhrady do 23.07.2018 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64-

1b, 

U – 7 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Valča na 

úhradu MZF za mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zárovň určuje 

nový termín úhrady do 23.07.2018 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, 

DP 64-1b, 
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U – 8 Na základe podnetu HK TFZ, DK dôrazne upozorňuje Tatran Turček na úhradu MZF 

za mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zárovň určuje nový termín 

úhrady do 23.07.2018 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € v MZF, DP 64-1b, 

Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP. 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):  

1. Žiadame R a DZ, aby si v ISSF vygenerovali členský poplatok SFZ – 10 € (v ISSF v časti môj 

účet doplniť fakturačné údaje a následne v časti moje členské poplatky vygenerovať faktúru) 

alebo uhradili na sekretariáte TFZ najneskôr na seminári 27.07.2018. 

2. KR oznamuje všetkým R a DZ TFZ, že letný seminár pre súťažný ročník 2018/2019 sa 

uskutoční 27. júla 2018 (piatok) o 15.30 hod. v zasadačke TFZ!! Po jeho skončení sa budú 

konať náhradné fyzické previerky (cca o 18.30 h.) pre R, ktorí neabsolvovali fyzické previerky 

12.06.2018. Účasť na seminári je podmienkou pre zaradenie R a DZ na nominačnú listinu TFZ 

pre ročník 2018/2019. Žiadame všetkých R a DZ, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti 

naplánovali tak aby sa mohli seminára zúčastniť.  

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová (Tileschová) – sekretár TFZ 


