
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 4 – ročník 2018/2019 – 02. 08. 2018 

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

1. Pripomíname FK, že dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže je možné 

uzavrieť medzi dvomi klubmi rozdielnej úrovne (oblastný a regionálny futbalový zväz) a za oba 

kluby v rovnakej vekovej kategórii. Striedavý štart v kategórii U13 resp. U15 s MŠK Fomat 

Martin nie je možný, nakoľko tieto družstvá štartujú v I. lige a sú riadene SFZ. Dohoda sa 

uzatvára len prostredníctvom ISSF (elektronická podateľňa – žiadosť o transfer – striedavý štart) 

a to najneskôr 7 dní pred začiatkom jesennej časti súťaže, ktorá začína skôr.  

2. Splatnosť MZF za mesiac júl 2018 je do 13.08.2018. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

ŠTK-4 Začiatky jednotlivých súťaží: 

I. QUICK trieda – nedeľa 12. augusta 2018 (2. kolo), 1. kolo – 29.08.2018, predohrávka 1. 

kola Košťany – H. Štubňa 05.08.2018 o 16.30 hod.  

II. QUICK trieda – nedeľa 19. augusta 2018. 

Komisia mládeže (predseda Peter Moric): 

KM-9 Oznamujeme FK v súťaži prípravka U11, že MŠK Fomat Martin odohrá svoje domáce 

stretnutia v nedeľu o 10.00 hod. na ihrisku FK Slovan BYSTRIČKA. Výnimka platí pre 

jesennú časť súťažného ročníka 2018/2019. 

KM-10 Rušíme striedavý štart hráča Robert Džúr 1345368 z TJ Družba M. Čepčín. Striedavý 

štart nie je možný medzi družstvami v rovnakej súťaži a je možný len v rovnakej vekovej 

kategórii. M. Čepčín nemá družstvo žiakov U15 v súťažnom ročníku 2018/2019 a preto striedavý 

štart nie je možný. 

KM-11 Súhlasíme so striedavými štartami pre súťažný ročník 2018/2019 pre hráčov: 

- Dávid Berák 1325172 za ŠK Dynamo Diviaky a TJ Dynamo Príbovce v kategórii U15, 

- Pavol Kamien 1360296 za ŠK Dynamo Diviaky a TJ Dynamo Príbovce v Kategórii U15 

KM-12 Súhlasíme s písomnou dohodou o spoločnom družstve dorastu U19 medzi FK Slovan 

Žabokreky a FK Valča. Spoločné družstvo bude v súťažnom ročníku 2018/2019 vystupovať pod 

FK Slovan Žabokreky v súťaži dorastu U19 - Romantics.sk - TFZ a svoje domáce zápasy odohrá 

striedavo na HP Žabokreky a Valča, v zmysle RS TFZ. 

KM-13 Začiatky jednotlivých súťaží: 

U19 – Romantics.sk – TFZ: 11. augusta 2018 (2.kolo), 1.kolo –29.08.2018 

U15 – starší žiaci – TFZ: v nedeľu 19. augusta 2018 

U13 – mladší žiaci – TFZ: v stredu 5. septembra 2018 

U11 – prípravka – TFZ: v sobotu 25. augusta 2018 

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík): 

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2018 bude organizovať v spolupráci 

s TMK ObFZ Lučenec doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C 

licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 6 hodín dňa 29. augusta 

2018 (streda - štátny sviatok) v areáli futbalového ihriska TJ Baník Kalinovo. Účastnícky 

poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 20. augusta 2018 na 

priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz/aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com,  

alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Po termíne 

prihlášok každý prihlásený tréner dostane mailom pokyny k platbe a program seminára. Ďalší 

doškoľovací seminár trénerov sa uskutoční v predpokladanom termíne 17. novembra 2018 

(sobota) v Banskej Bystrici. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 01.08.2018 (predseda Pavol Baják): 
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U – 11 DK TFZ berie na vedomie odstúpenie prípadu od HK SsFZ vo veci neuhradenia 

faktúry pre TJ Tatran Chlebnice od TJ Družstevník Blatnica. DK TFZ nie je 

oprávnená riešiť odstúpenie od HK SsFZ a vracia odstúpenie späť na riešenie DK 

SsFZ.  

U – 12 Žiadosť o podmienečné upustenie od zvyšku DS, DP 41-1: 

 Bella Dušan 1066099 Turany – zamieta sa, uhr. 10 € v MZF. 

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, ktorý si ešte nevygenerovali a neuhradili členský poplatok SFZ – 10 € (v 

ISSF v časti môj účet doplniť fakturačné údaje a následne v časti moje členské poplatky 

vygenerovať faktúru), aby tak spravili najneskôr do 05.08.2018. Taktiež žiadame R a DZ 

o kontrolu platnosti registračného preukazu člena SFZ. V prípade končiacej platnosti, resp. R 

a DZ ktorý registračný preukaz vystavený nemá, žiadame aby požiadal o vydanie 

prostredníctvom ISSF v časti elektronická podateľňa – žiadosť o vydanie registračného preukazu 

„sám pre seba“. 

2. Upozorňujeme R a DZ TFZ, že predseda KR Ing. Peter Šmid je v dňoch 05.08.-21.08.2018 na 

dovolenke mimo územia SR. V prípade požiadaviek resp. ospravedlnení kontaktujte tajomníka 

KR p. Tibora Vojteka, tel.č.: 0907 666 633. 

KR – obsadenie R a DZ na 05.08.2018  

I. QUICK TRIEDA – 01. kolo: 05. augusta 2018 (nedeľa) o 16.30 hod. - predohrávka 

Košťany – H. Štubňa (Štancel, Šperka, Raček, Pavlák) 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 


