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

1. Upozorňujeme štatutárov FK hrajúcich I. QUICK triedu a II. VITAR triedu, že dňa 20.05.2021 

im bol zaslaný e-mail k pracovnému stretnutiu a prosíme o potvrdenie účasti.  

 

2. Na základe novej vyhlášky č. 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky  účinnej od 15.05.2021 došlo k nasledovným zmenám. 

Hlavné zmeny oproti úprave v týždni od 10.5.2021 – 14.5.2021: 

Opatrenia sú rozdelené do úrovní podľa stupňa varovania okresu, v ktorom sa uskutočňuje 

športová aktivita.  

Pre I. stupeň varovania (okres Martin) platí nasledovné: 

- Tréningový proces: exteriér 50 ľudí, 

- Amatérske súťaže povolené: 50 športovcov exteriér, 

- Diváci povolení: iba sediaci diváci 500 exteriér, 

- všetci účastníci súťaže (diváci aj hráči) 24 hod. neg. atg. test., alebo výnimky z testovania 

Pre II. stupeň varovania (okres Turčianske Teplice) platí nasledovné: 

- Tréningový proces 10 +1 v interiéri aj exteriéri na sektor o veľkosti 300m2, 

- Amatérske súťaže povolené: 50 športovcov exteriér, 

- Súťaže bez divákov. 

Takéto rozdelenie okresov platí od 17.05.2021 – 23.05.2021 ale aj v termíne od 24.05.2021 – 

30.05.2021. 

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 

(tréningový proces) 

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.  

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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