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

1. Oznamujeme členom komisií, že tradičné spoločné stretnutie členov VV TFZ, predsedov a 

členov odborných komisií sa neuskutoční v bežnom termíne, ako tomu bolo zvykom po minulé 

roky, z dôvodu protipandemických opatrení.  

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

ŠTK-S-28 ŠTK upravuje termínovú listinu I. QUICK triedy nasledovne: 

stretnutia 12. kola sa (po predchádzajúcich konzultácii s FK) uskutočnia na HP Pltníky v 

termínoch a časoch: 

Sobota 13.03.2021 v čase 11.30 – 14.00 h.: Lipovec – Belá „B“ (začiatok MFS o 12.00 h.) 

Sobota 13.03.2021 v čase 14.00 – 16.30 h.: Trebostovo – H. Štubňa (začiatok MFS o 14.30 h.) 

Sobota 13.03.2021 v čase 16.30 – 19.00 h.: Príbovce – Turany (začiatok MFS o 17.00 h.) 

Nedeľa 14.03.2021 v čase 17.00 – 19.30 h.: Bystrička – Slov. Pravno (začiatok MFS o 17.30 h.) 

Sobota 20.03.2021 v čase 15.00 – 17.30 h.: Dubové – Slovany (začiatok MFS o 15.30 h.) 

Sobota 20.03.2021 v čase 17.30 – 20.00 h.: Dražkovce – Blatnica (začiatok MFS o 18.00 h.) 

Nedeľa 21.03.2021 v čase 17.00 – 19.30 h.: Košťany – Mošovce (začiatok MFS o 17.30 h.) 

Uvedené časové obdobie od-do znamená, že v tom čase je k dispozícii HP pre uvedené kluby 

(predzápasové rozcvičky a pod.). Začiatok MFS je uvedený v zátvorke. 

ŠTK-S-29 Termíny dohrávok odložených zápasov I. QUICK triedy 10. a 11. kola sa odohrajú 

na HP Pltníky nasledovne: 

10. kolo, sobota 13.03.2021 v čase 9.00 – 11.30 h.: Dražkovce – Mošovce (začiatok MFS o 9.30 

h.), 11. kolo, sobota 06.03.2021 v čase 14.00 – 16.30 h.:  Horná Štubňa – Dražkovce (začiatok 

MFS o 14.30 h.) 

ŠTK-S-30 ŠTK súhlasí s odohraním 12. kola II. VITAR triedy Ďanová – T. Štiavnička dňa 

28.03.2021 (nedeľa) o 14.30 h. a 13. kola II. VITAR triedy Ďanová – Háj dňa 04.04.2021 

(nedeľa) o 14.30 h. na HP Pltníky (HP k dispozícii 30 min. pred začiatkom MFS).  

Všetky termíny sú upravené aj v ISSF a Futbalnete. 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  uskutočnia za predpokladu, že to situácia v súvislosti s COVID-19 

dovolí.  

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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