
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 3 – ročník 2018/2019 – 26. 07. 2018 

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák): 

1. VV TFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 16.07.2018 prerokoval informácie prezidenta 

TFZ o aktuálnej situácii v SsFZ, okrem iného: 

- schválenie návrhu prezidenta TFZ na zasadnutí VV SsFZ dňa 13.07.2018, na zvolanie 

konferencie SsFZ najneskôr v mesiaci september 2018 (oproti pôvodnému termínu v decembri 

2018), 

- VV TFZ schválil návrh vyplývajúci z diskusie členov VV TFZ vo veci problematiky na 

prerokovanie v rámci konferencie SsFZ.  

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

1. Novým štatutárom ŠK Sklené je Jaroslav Bulík, tel. č.: 0910 586 976, e-mail: 

jarci.bulci@centrum.sk.   

2. Upozorňujeme FK, že prestupy bez obmedzenia je možné podávať do 31.07.2018. Aby bola 

žiadosť o prestup bez obmedzenia (prestup klasický) spracovaná, musia sa všetky zainteresované 

strany (nový klub a hráč) vyjadriť k tejto žiadosti do 31.07.2018 do 24.00 hod.  Po tomto termíne 

bude možné podávať žiadosti len o prestup s obmedzením (hosťovanie), resp. transfery zo 

zahraničia a to v termíne do 30.09.2018. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

ŠTK-3 Na základe ISSF podania a súhlasu súpera, nariaďujeme  odohrať MFS I. QUICK triedy, 

3. kolo Mošovce – Bystrička dňa 18.8.2018 (sobota) v zmenenom hracom čase o 10.00 hod. 

Komisia mládeže (predseda Peter Moric): 

KM-4 Súhlasíme s písomnou dohodou o spoločnom družstve žiakov U15 medzi TJ Družstevník 

Ďanová a TJ Družstevník Blatnica. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2018/2019 

vystupovať pod TJ Družstevník Ďanová v súťaži žiakov U15 - TFZ. 

KM-5 Súhlasíme s písomnou dohodou o spoločnom družstve dorastu U19 medzi TJ Družstevník 

Ďanová a TJ Družstevník Blatnica. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2018/2019 

vystupovať pod TJ Družstevník Ďanová v súťaži dorastu U19 - Romantics.sk - TFZ. 

KM-6 Súhlasíme s písomnou dohodou o spoločnom družstve dorastu U19 medzi ŠK Turčianska 

Štiavnička a FO Tatran Sučany. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2018/2019 

vystupovať pod ŠK Turčianska Štiavnička v súťaži dorastu U19 - Romantics.sk - TFZ. 

KM-7 Pripomíname, že písomné Dohody o vytvorení spoločného družstva mládeže (dohoda je 

zverejnená na  webovej stránke TFZ) je potrebné predložiť na riadiaci orgán najneskôr 7 dní pred 

začiatkom súťaže v ktorej ma spoločné družstvo štartovať.   

KM-8 Súhlasíme so striedavými štartami pre súťažný ročník 2018/2019 pre hráčov:  

- Róbert Džúr 1345368 za TJ Družba Malý Čepčín a TJ ŠK Drienok Mošovce v kategórii žiakov 

U15, 

- Ivan Keliar 1345521 za ŠK Dynamo Diviaky a TJ Družba Malý Čepčín v kategórii dorastu 

U19. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 25. 07. 2018 (predseda Pavol Baják): 

U – 9 Na základe podnetu HK TFZ, DK ukladá FK Valča pokutu 20 € za neuhradenie MZF 

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

úhrady do 30.07.2018 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, 64-4, uhr. 10 € v MZF, 

U – 10 Na základe podnetu HK TFZ, DK ukladá TJ Tatran Turček pokutu 20 € za 

neuhradenie MZF a mesiac jún 2018, ktorej splatnosť bola 10.07.2018 a zároveň 

určuje nový termín úhrady do 30.07.2018 pod následkom udelenia DS, DP 64-1b, 

64-4, uhr. 10 € v MZF, 

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

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 
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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. Po tomto termíne si R resp. 

DZ vygeneruje členský poplatok SFZ už len sám, ako fyzická osoba. Členský poplatok SFZ je 

potrebné si uhradiť najneskôr do 05.08.2018.  

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 


