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

1. Upozorňujeme kluby (najmä Tatran Turany, ktoré majú zostatok viac ako 50 €) na 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. Ostatné FK, 

ktoré majú zostatok aj menej ako 50 €, vo vlastnom záujme tiež použite tieto finančné prostriedky 

na podporu mládeže, napríklad aj na úhradu delegovaných osôb z mládežníckych stretnutí. V 

súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných 

prostriedkov je možné použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 10.12.2020.  

2. Upozorňujeme FK, že SFZ na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych 

orgánov SFZ pristúpili k úpravám v ISSF, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania 

noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii 

osôb do realizačných tímov, nie hráči, ale tréneri a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v 

ISSF. Dňa 06.11.2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a bude ich potrebné 

novým spôsobom doplniť opakovane aj s ich súhlasom. Upozorňujeme na hlavný problém, ktorý 

môže nastať a to je, že mnohí tréneri nemajú aktívne kontá v ISSF a tým pádom im nebude možné 

doručiť e-mail s odkazom na potvrdenie žiadosti od Vás, aby Vám dali súhlas na nahratie do 

súpisky. Poprosím teda klubových manažérov, aby si v tomto prípade vyžiadali od trénera/ov e-

mailové adresy a bezodkladne ich poslali aj s registračnými číslami osôb na e-mail tfz@tfz.sk. 

Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-

druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu. 

3. Informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu vykonáva z domu v termíne do 17.11.2020. 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. 

 

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko): 

1. Neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za mesiac október 2020 od ŠK Drienok Mošovce 

a TJ Družstevník Belá-Dulice. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.  

 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 12. 11. 2020 (predseda Pavol Baják): 

U – 90  Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje ŠK Drienok Mošovce na 

úhradu MZF za mesiac október 2020, ktorej splatnosť bola 10.11.2020 a zároveň 

určuje nový termín úhrady do 16.11.2020 pod následkom udelenia DS, uhr. 10 € 

v MZF, DP 64–1b, 

U – 91  Na základe podnetu EK TFZ, DK dôrazne upozorňuje TJ Družstevník Belá-Dulice 

na úhradu MZF za mesiac október 2020, ktorej splatnosť bola 10.11.2020 a zároveň 

určuje nový termín úhrady do 16.11.2020 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. 
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Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas prerušenej jesennej časti ročníka 2020/2021 

a zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami. 

 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 


