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

1. Dňa 19.11.2020 bol e-mailom FK zaslaný anketový lístok k 2. kolu ankety „Najlepší futbalista 

roka 2020“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2020“ a „Najlepší žiak za rok 2020“. Žiadame FK 

o dodržanie termínu 6. decembra 2020 na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka. 

2. Dňa 02.12.2020 bol FK e-mailom zaslaný oznam vo veci predbežnej rezervácie termínov na 

tréningový proces (prípravné zápasy) na HP Pltníky počas zimného obdobia január – marec 2021, 

ktoré sa uskutočnia za predpokladu, že to situácia v súvislosti s COVID-19 dovolí. Termíny je 

možné rezervovať e-mailom na tfz@tfz.sk v termíne do 08.12.2020 (utorok) do 15.00 hod. 

Následne pri dodržaní zásady, aby každý klub mal možnosť odohrať zápas resp. tréning bude 

sekretariátom rezervácia potvrdená alebo zamietnutá. Po tomto termíne si budete môcť 

rezervovať už len termíny, ktoré ostanú k dispozícii a budú pridelené tým kto sa prvý ozve.  

3. Dňa 01.12.2020 bol účastníkom I. QUICK triedy zaslaný e-mail s plánovanými dohrávkami 

12. a 13. kola a taktiež bol zaslaný návrh termínov odložených jednotlivých zápasov z 10. a 11. 

kola I. QUICK triedy. ŠTK plánuje dohrávku 12. kola I. QUICK triedy odohrať na HP Pltníky 

počas dvoch víkendov v mesiaci marec 2021 v termínoch ako boli zaslané účastníkom. Termín 

13. kola I. QUICK triedy bude určený v marci podľa aktuálnej situácie na základe záverov 

z tradičného stretnutia s klubmi, ktoré sa bude konať počas jarnej časti ročníka. V prípade, že 

kluby majú záujem odohrať 13. kolo v marci, resp. pred začiatkom jarnej časti, je potrebné zaslať 

obojstrannú dohodu klubov. Takto plánované dohrávky sa samozrejme uskutočnia za 

predpokladu, že to situácia v súvislosti s COVID-19 dovolí. 

4. Oznamujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac november 2020 je do 

10.12.2020. 

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

ŠTK-S-27 ŠTK upravuje termínovú listinu II. VITAR triedy tak, že 12. kolo sa uskutoční 

v termíne 27.-28.03.2021 a 13. kolo v termíne 03.-04.04.2021. Termíny sú upravené aj v ISSF 

a Futbalnete. V prípade, že kluby majú záujem o iný termín stretnutia, môžu tak urobiť na 

základe obojstrannej dohody v zmysle RS. Takto plánované dohrávky sa samozrejme uskutočnia 

za predpokladu, že to situácia v súvislosti s COVID-19 dovolí. 

 

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. 

2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2021, ak to aktuálne 

opatrenia dovolia, bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu 

je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú 

možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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