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

1. V súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky č. 186/2021 sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – 

podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, 

kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. 

Tréningový proces je povolený v počte 6 osôb + 1 tréner. 

 

2. Slovenský futbalový zväz vydal usmernenie k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 

186/2021 zo dňa 16.04.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 

obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a k vyhláške č. 175/2021  zo dňa 15.04.2021, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných 

dýchacích ciest. Upozorňujeme, že nie je možné usporadúvať žiadne turnaje, športové kempy, 

prípravné zápasy a pod., pričom výnimku z týchto zákazov majú hromadné športové podujatia 

vymedzené vyššie podľa § 4 ods. 2 písm. h) a j) vyhlášky č. 186/2021 

Z usmernenia vyberáme: 

Podmienky pre športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod vedením 

športového odborníka: 

- športový tréning prebieha na športovisku v exteriéri alebo interiéri bez prítomnosti verejnosti, 

rodičov či iných osôb s výnimkou trénera alebo osôb priamo zapojených do tréningového 

procesu,  

- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl, ak platné predpisy ich užívanie 

umožňujú, 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. hráčov + 1 tréner.  V prípade exteriérových 

športovísk je možné vytvárať sektory o veľkosti 800m2 a sektory musia byť od seba vzdialené 

min. 4 metre a oddelené značením, t.j. na každom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať viac 

skupiniek ľudí v max. počte 6 + 1 za dodržania vzdialenosti minimálne 4 metrov a zároveň plochy 

800 m2 na sektor. Skupiny sa nesmú navzájom premiešavať, každá funguje v samostatnom 

režime.  

- pri všetkých aktivitách je potrebné dodržiavať odstupy min. 2 metre medzi športovcami. Ak to 

nie je možné, upravte organizáciu, formy a obsahu tréningovej činnosti: napr.: nácvik herných 

činností jednotlivca, nácvik individuálnych zručností, kondičný tréning. 

- 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, 

- 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.  
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Celé znenie usmernenia je k dispozícii na https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-

sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila.   

 

3. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (hlasovanie formou per rollam v termíne 27.03-

01.04.2021) môžu FK čerpať kredity z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb 

na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). Príspevok v celkovom objeme 1 689 371 € je rozdelený 

pomerne podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti 

ročníka 2020/2021 za podmienky, že majú uzatvorený minimálne 1 zápis o stretnutí a dohrali 

jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň nie sú kluby zaradené do kategórii Akadémia a ÚTM. 

Výška príspevku na jedno mládežnícke družstvo je 582,34 €. Pre kluby TFZ je celková suma 

k čerpaniu, okrem klubu ÚTM, v sume 28 534,67 Eur. 

 

4. Dňa 23.03.2021 Výkonný výbor SFZ hlasovaním per rollam predlžil prestupový termín 

zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 

30.04.2021. 

  

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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