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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. V prípade, že mali FK 

zásadnú pripomienku k predloženým návrhom mohli svoje pripomienky zaslať v termíne do 

10.05.2021. Návrhy, ktoré boli zaslané klubom vychádzali zo situácie, ktorá bola známa 

k 03.05.2021 a stále nevieme čo bude ďalej, avšak chceli sme FK poskytnúť informácie, aby ste 

sa vedeli zariadiť. 

- Účastníkom I. QUICK triedy bol zaslaný 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. 

V stanovenom termíne z účastníkov I. QUICK triedy mal zásadnú pripomienku k návrhu len 

jeden klub – OFK Slovenské Pravno. Ostatní účastníci súhlasia s návrhom, resp. nevyjadrili 

zásadnú pripomienku k predloženému návrhu.  

- Účastníkom II. VITAR triedy bol zaslaný zámer odohrať všetky zostávajúce kolá základnej 

časti, t.j. 7 kôl (nadstavbová časť sa neodohrá) v termíne najneskôr do 15.07.2021, 

s predpokladom, že niektoré kolo sa možno odohrá aj v piatok (záleží od termínu uvoľnenia 

opatrení, napr. ak by sa mohlo hrať od 29.05.2021, nie je potrebné hrať v piatok). V stanovenom 

termíne z účastníkov II. VITAR triedy reagovalo 6 klubov, kde z toho 2 kluby (Háj, M. Čepčín) 

sú za anulovanie ročníka, resp. neodohranie zostávajúcich kôl a 1 klub (Ďanová) za vyhodnotenie 

tabuľky tak ako je, s tým že by sa chýbajúce stretnutie do rovnakého počtu stretnutí účastníkov 

súťaže odohralo po uvoľnení opatrení, tzn. tabuľka by sa mala uzavrieť po 10. kole z 18. Zvyšné 

3 kluby (Sklené, Kláštor, T. Kľačany) by súhlasili s navrhovaným zámerom odohrania 

zostávajúcich 7 kôl. Ostatné 3 kluby (Krpeľany, Valča, T. Štiavnička) písomne nereagovali.  

S týmito návrhmi klubov bude VV TFZ ešte pracovať a rozhodne o konkrétnych riešeniach 

a termínovej listine po uvoľnení opatrení s prihliadnutím na súťaže SsFZ.   

Opatrenia sa pomaly uvoľňujú a vláda SR schválila dňa 12.05.2021 nový COVID automat, ktorý 

počíta aj so športovými súťažami za určitých podmienok, tie však toho času nie sú ešte 

zverejnené vo vestníku vlády SR.  

 

2. Upozorňujeme, že  riadiace orgány TFZ môžu v blízkej dobe vydávať operatívne rozhodnutia. 

Preto upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, klubových manažérov a rozhodcov, aby 

sledovali aktuálne oznamy aj na webovej stránke TFZ a oznamy doručené e-mailom. 

 

3. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac apríl 2021 je do 

18.05.2020. 

 

4. Na základe novej vyhlášky č. 203 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky  účinnej od 10.05.2021 došlo k nasledovným zmenám. 

Hlavné zmeny oproti úprave v týždni od 3.5.2021 – 9.5.2021: 

-  opatrenia sú rozdelené do troch úrovní podľa stupňa varovania okresu, v ktorom sa uskutočňuje 

športová aktivita a podľa toho, či športová aktivita spadá pod športový klub registrovaný pod 

športovým zväzom   
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-  v 33 okresoch v druhom stupni varovania (teda v Martine a Turčianskych Tepliciach) môže 

trénovať 10+1 osôb v rámci sektoru v interiéri aj v exteriéri.  

- od 17.05.2021 bude okres Martin v prvom stupni varovania a bude možné trénovať 50+1 osôb 

v rámci sektoru v exteriéry. Okres Turčianske Teplice ostáva v druhom stupni varovania, tzn. že 

môže trénovať 10+1 osôb v rámci sektoru. 

Aktualizované usmernenie vydané SFZ nájdete tu: https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-

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

Na organizáciu športovej aktivity platí COVID semafor pre šport, ktorý nájdete na 

adrese https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov.  

Z COVID semaforu pre športu vyberáme pre Martin a Turčianske Teplice:  

Test- nie je potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu  pri  vstupe  na športovisko 

Rúško - Pri výkone športovej aktivity nie je potrebné mať rúško ani iné prekrytie dýchacích ciest 

Miera kontaktu - Kontakt hráčov pri hre je povolený ak ide o hráčov rovnakej tréningovej 

skupiny 

Tréningové sektory - Sektory je možné vytvárať v interiéri aj exteriéri. V okresoch v  II. stupni 

varovania, 1 sektor =  min. 300 m2.  

Zázemie - Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických pravidiel 

(vetranie, dezinfekcia, rozostupy apod.) Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a 

zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch.  

 

5. 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. 

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

1. Predpokladaný začiatok nového súťažného ročníka 2021/2022 je 08.08.2021.  

 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 

https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila
https://www.futbalsfz.sk/aktualizovane-usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-ucinne-od-19-aprila
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov
http://www.futbalnet.shop/

