
 

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 17 – ročník 2020/2021 – 22. 10. 2020 

 

 

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

1. VV TFZ sa na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 12.10.2020 

Schválil:  

- odloženie 7. kola kategórie mladších žiakov U13 a 7. kola kategórie mladšej prípravky U09 

plánovaných na 14.10.2020 a upravil termínovú listinu nasledovne: 7. kolo kategórie mladších 

žiakov U13 na 07.04.2021 a 7. kolo kategórie mladšej prípravky U09 na 21.04.2021. 

- odloženie všetkých súťažných stretnutí jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 riadených 

TFZ plánovaných od 15.10.2020 do 31.10.2020 a zároveň zakazuje podľa čl. 7/6 SP v uvedenom 

období organizovanie všetkých súťaží riadených TFZ  z dôvodu mimoriadnej situácie v 

súvislosti s vírusom COVID-19.  

- jednorazový príspevok pre družstvá I. QUICK triedy a II. VITAR triedy vo výške 100 eur z 

rozpočtu TFZ ako príspevok pre kluby na ďalšiu činnosť v súvislosti s prijatými opatreniami pri 

mimoriadnej situácií. 

Prerokoval: 

-spôsob rozdelenia a využitia hracej plochy Pltníky v zimnom období, o.i. možnosťou využitia 

na prípadné dohrávky resp. ako prípravy pred jarnou časťou v upravenom režime zimného turnaja 

s prihliadnutím na operatívne reagovanie počas mimoriadnej situácie s pripomienkami 

vznesenými priamo na zasadnutí. 

- správu o prestupoch za 1. – 9. mesiac 2020. 

Uložil: 

- ŠTK zverejniť upravenú termínovú listinu odložených kôl na webovom sídle TFZ. V prípade, 

že družstvo má záujem odohrať súťažne stretnutie v inom termíne alebo v období pre začiatkom 

jarnej časti ročníka, môže tak vykonať na základe vzájomnej dohody klubov, pokiaľ to situácia 

dovolí, napríklad aj v novembri alebo decembri s možnosťou využitia aj HP Pltníky.  

- ekonómovi TFZ poukázať jednorazový príspevok na účet klubov uvedených v ISSF v termíne 

do 31.10.2020. 

 

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

1. Pripomíname FK možnosť čerpania kreditov na rok 2020. Odporúčame, aby ste čím skôr 

vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na 

rozvoj Vašej mládeže. Vo svojom vlastnom záujme si prosím skontrolujte zostatky pridelených 

kreditov a prípadne ich využite ešte na kúpu materiálno-technického zabezpečenia. Zostatky, 

ktoré ostanú nevyužité budú vrátené do štátnej pokladnice. 

2. Informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu vykonáva z domu v termíne od 16.10.2020 do 

31.10.2020. Vo veci vybavovania matričných úkonov žiadame stránky (návštevy), aby 

kontaktovali sekretára TFZ telefonicky 0915 261 235 alebo e-mailom na tfz@tfz.sk a dohodli si 

prípadné stretnutie. Veci potrebné k vybaveniu na sekretariáte, požadované podklady pre TFZ a 

iné materiály, sa v čase obmedzeného režimu sekretariátu môžu doručiť do schránky TFZ 

umiestnenej vo vestibule DO Strojár (vedľa výťahu) alebo po predchádzajúcej dohode osobne 

v závislosti od požadovanej veci. Priebežne bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie 

doručených zásielok. 
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3. SFZ vydal usmernenie k  opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 

z ktorého vyberáme: 

- nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, prípravné zápasy a pod., pričom 

výnimku z týchto zákazov majú́ hromadné športové podujatia, ktorých všetci účastníci budú v 

dobe začiatku hromadného podujatia disponovať̌ negatívnym výsledkom RT-PCR testom, alebo 

antigénovým testom, certifikovaným na území́ Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie 

starším ako 12 hodín. 

Tréningový proces: 

- športový tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, 

- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto opatrení 

a za dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp.  správcami uvedených ihrísk a príslušným 

regionálnym úradom verejného zdravotníctva, 

- skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom 

priestore športoviska presiahnuť 6 osôb (napr. 5 hráčov a tréner alebo 6 hráčov); za športovisko 

sa považuje napr. 1 tréningové ihrisko, hala, atď., t.j. napr. na každom tréningovom ihrisku môže 

v rovnakom čase trénovať len max. 6 osôb. Týmto výrazne neodporúčame obchádzať uvedené 

pravidlo napr. umelým rozdelením tréningovej plochy na viacero častí. 

- hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať 

prekryté horné dýchacie cesty, 

- je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu 

výhradne vlastnú označenú nádobu, 

- všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, 

sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, 

- na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk, 

- SFZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, 

umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, 

ale napríklad náhla nevoľnosť), hygienické́ zariadenia musia byť vybavené́ tekutým mydlom a 

papierovými utierkami, 

- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových 

priestorov, najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických 

zariadení, 

- pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri 

zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa 

futbalistov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia, 

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží mládeže:  

ŠTK-M-48 Upravená termínová listina mládežníckych súťaží je zverejnená na webovom sídle 

TFZ. Termíny odložených stretnutí z jesennej časti súťaží sú nasledovné a sú zapracované aj v 

ISSF: 

5. kolo, 02.06.2021 (streda) o 17.00 h., dorast U19, Vrútky – Dražkovce 

8. kolo, 12.05.2021 (streda) o 16.30 h., dorast U19, Košťany – Dražkovce 

9. kolo, 27.03.2021 (sobota) o 15.00 h., dorast U19, Košťany – Kláštor  

9. kolo, 28.03.2021 (nedeľa) o 10.00 h., dorast U19, Vrútky – Mošovce   

9. kolo, 27.03.2021 (sobota) o 15.00 h., dorast U19, Dražkovce – Slovenské Pravno  

5. kolo, 28.03.2021 (nedeľa) o 10.00 h., starší žiaci U15, Príbovce – Sučany 

9. kolo, 04.04.2021 (nedeľa) o 10.00 h., starší žiaci U15, Belá – Príbovce 

10. kolo, 11.04.2021 (nedeľa) o 10.00 h., starší žiaci U15, Sučany – Žabokreky 



10. kolo, 11.04.2021 (nedeľa) o 10.00 h., starší žiaci U15, Turany – Príbovce  

10. kolo, 11.04.2021 (nedeľa) o 10.00 h., starší žiaci U15, Belá – Dražkovce  

10. kolo, 11.04.2021 (nedeľa) o 10.00 h., starší žiaci U15, H. Štubňa – Košťany  

11. kolo, 18.04.2021 (nedeľa) o 10.00 h., starší žiaci U15, Dražkovce – Turany 

11. kolo, 18.04.2021 (nedeľa) o 10.00 h., starší žiaci U15, Príbovce – Kláštor  

4. kolo, 11.04.2021 (nedeľa) o 10.00 h., mladší žiaci U13, T. Štiavnička – Ďanová  

5. kolo, 09.04.2021 (piatok) o 17.00 h., mladší žiaci U13, T. Kľačany – Kláštor  

5. kolo, 18.04.2021 (nedeľa) o 10.00 h., mladší žiaci U13, T. Štiavnička - Bystrička 

6. kolo, 09.04.2021 (piatok) o 17.00 h., mladší žiaci U13, Dražkovce – Ďanová  

7. kolo, 07.04.2021 (streda) o 17.00 h., mladší žiaci U13, T. Kľačany – Sučany  

7. kolo, 07.04.2021 (streda) o 17.00 h., mladší žiaci U13, Turany – Kláštor   

7. kolo, 07.04.2021 (streda) o 17.00 h., mladší žiaci U13, Dražkovce – Bystrička   

7. kolo, 07.04.2021 (streda) o 17.00 h., mladší žiaci U13, Fomat Martin – Ďanová   

7. kolo, 10.04.2021 (sobota) o 10.00 h., staršia prípravka U11, Košťany – Príbovce  

8. kolo, 17.04.2021 (sobota) o 10.00 h., staršia prípravka U11, Príbovce – Valča  

5. kolo, 14.04.2021 (streda) o 16.00h., mladšia prípravka U09, T. Štiavnička – Kláštor 

7. kolo, 21.04.2021 (streda) o 16.00h., mladšia prípravka U09, T. Štiavnička – Bystrička 

7. kolo, 21.04.2021 (streda) o 16.00h., mladšia prípravka U09, Dražkovce – Kláštor  

7. kolo, 21.04.2021 (streda) o 16.00h., mladšia prípravka U09, Žabokreky – Vrútky  

Zmena termínov je možná na základe obojstrannej dohody klubov. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 


