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

1. Výkonný výbor TFZ dňa 03.05.2021 na svojom online zasadnutí prerokoval a vzal na 

vedomie: 

- koncepciu možností dohrania súťažného ročníka 2020/2021 v zmysle platnej legislatívy 

a princípu fair-play, kde termínová listina bude určená po uvoľnení opatrení, ktoré povolia 

organizáciu hromadných podujatí, 

- informácie o plnení rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2021. 

- informácie o prestupoch za obdobie 1. – 3. mesiaca 2021. 

2. Členovia VV TFZ prešli na online zasadnutí viaceré varianty možnosti dohrania súťažného 

ročníka v zmysle platnej legislatívy a možnosti sú nasledovné: 

- súťaže mládeže: V prípade záujmu družstiev o postup do vyšších súťaží ukončiť súťaže pri 

rovnakom počte zápasov v súlade s princípom fair-play. V prípade nezáujmu družstiev o postup 

do vyšších súťaží odohrať toľko stretnutí, koľko sa stihne a podľa „chuti“ v termíne do 

30.06.2021.  

- súťaže dospelých: 

- 1. QUICK trieda: Z dôvodu záujmu o postup do V. ligy SsFZ a dodržania princípu fair-play a 

v závislosti od opatrení je zámer odohrať dohrávky jesennej časti a 12.,13. kolo, čím sa odohrá 

polovica súťažného ročníka, čo je minimum stretnutí kedy môže riadiaci orgán súťaží určiť 

víťaza, postupujúce družstvo a zostupujúce družstvo v zmysle platného SP SFZ. 

- 2. VITAR trieda: Konečné rozhodnutie bude známe po uvoľnení opatrení a po zapracovaní 

zásadných pripomienok od FK v termíne do 10.05.2021. 

Zámer VV TFZ vychádza zo situácie, ktorá je známa k 03.05.2021 a nevieme predpovedať čo 

bude ďalej. Zámer však zverejňujeme v časovom predstihu z dôvodu, aby sme klubom poskytli 

informácie o pokračovaní súťaží a aby si FK vedeli naplánovať ďalšie fungovanie, resp. prípadný 

tréningový proces a pod.  

 

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

1. Dňa 05.05.2021 bol účastníkom jednotlivých súťaží zaslaný e-mail s návrhom možností 

dohrania súťažného ročníka 2020/2021 v zmysle platnej legislatívy. Takýto spôsob komunikácie 

vo veci zámerov riadiacich orgánov sme boli nútení aplikovať, nakoľko nám 

protiepidemiologické opatrenia stále nedovoľujú spoločné stretnutie s klubmi, kde by sme túto 

problematiku vyriešili osobne. Preto vo vlastnom záujme prosíme o sledovanie svojich e-mailov 

a v prípade zásadných pripomienok reagovať na zaslané návrhy.  

 

2. 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. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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