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

1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 21.03.2022 okrem iného zaoberal: 

- prípravou súťaží TFZ pred jarnou časťou ročníka 2021/2022 

- vyhodnotením Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP a odovzdaním ocenení hráčom, ktorí 

boli vyhodnotení v ankete Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak roka 2021, 

Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca, ktoré sa uskutočnilo 13.03.2022, 

- prípravou medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa bude konať v predpokladanom 

termíne 18.05.2022 a ktorého poriadateľom je Liptovský futbalový zväz, 

- vyhodnotením školenia R a DZ, ktorý sa konal 12.03.2022, 

Schválil: 

- podporu mládeže formou finančného príspevku pre FK vo výške členských poplatkov 

vygenerované v jesennej časti ročníka (bez poplatku za správu ISSF), ktoré uhradili 

mládežníckym hráčom (do U19) hrajúcich súťaže TFZ. Finančné prostriedky v celkovej výške 

1794 € budú zaslané do 31.03.2022 na účty uvedené v ISSF.  

- na základe dopytu FK, možnosť striedavých štartov v kategórii U15 pre hráčov, ktorí prestúpili 

do MŠK Fomat Martin (stále platí možnosť takéhoto striedavého štartu aj v kategóriách U9, 

U11, U13). Striedavý štart je možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu, 

z ktorého hráč uskutočnil prestup alebo prestup s obmedzením). Striedavý štart je s platnosťou 

do 30.06.2022 a vykoná sa prostredníctvom písomnej dohody, ktorá je zverejnená na webovom 

sídle TFZ (dokumenty – základné dokumenty), a je podpísaná štatutármi oboch klubov 

a zákonného zástupcu hráča (3 vyhotovenia – pre TFZ a pre oba FK). Takto podpísané dohody 

je možné doručiť na schválenie riadiacemu orgánu súťaže najneskôr do 05.04.2022. 

- zaradenie družstva U09 Košťany, po predchádzajúcom súhlase klubov hrajúce uvedenú súťaž, 

do súťaže mladšej prípravky U09 od jarnej časti ročníka 2021/2022  
- úpravu nadstavbovej časti súťaže II. VITAR trieda po odstúpení TJ Dynamo Krpeľany 

v skupine o umiestnenie 5.-8. miesto (pôvodne 5.-9. miesto) 

- zaradenie rozhodcov Samuel Parenička, Rastislav Riško, Marko Vány na nominačnú listinu 

rozhodcov TFZ, 

- návrh na úpravu odmien delegovaných osôb v zmysle minimálnej hodinovej mzdy (navýšenie 

v celkovej cene práce pri niektorých DO max. 0,70 €), 

- novelizované znenie Organizačného poriadku TFZ, Smernice o bezhotovostnom styku a Štatútu 

Odvolacej komisie TFZ, ktoré budú účinné od 01.04.2022 a sú zverejnené na webovej stránke 

TFZ v časti dokumenty – základné dokumenty, 

 

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

1. Oznamujeme, že v dňoch 28.03.-30.03.2022 čerpá sekretár TFZ riadnu dovolenku a bude 

mimo územia SR. V prípade potreby môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré 

Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ na tel. č. 

0914 358 454. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky 

sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ). 

Transfery zadané prostredníctvom ISSF budú schvaľované priebežne v lehotách v súlade 

s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ. 
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2. Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine sa predsedníctvo Rady FIFA rozhodlo 

v koordinácii s UEFA dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov (FIFA 

RSTP). Bližšie informácie nasledujúcom odkaze. https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-

statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/.  

Taktiež je možný transfer neplnoletých hráčov, avšak k žiadosti je potrebné pripojiť niekoľko 

dokumentov, ako napríklad doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o statuse odídenca 

(utečenca)... Takisto je rozdiel či neplnoletý hráč príde na Slovensko v sprievode aspoň jedného 

rodiča alebo bez sprievodu. Z toho dôvodu, ak má klub záujem o transfer takéhoto hráča, 

informujte sekretára TFZ, ktorý Vás poskytne konkrétne informácie.  

 

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

ŠTK-S-30 Z dôvodu odstúpenia družstva TJ Dynamo Krpeľany zo súťaže II. VITAR trieda po 

vylosovaní a na základe rozhodnutia VV TFZ, bude nadstavbová časť v skupine o umiestnenie 

rozdelená na družstvá, ktoré skončia na 5.-8. mieste. Táto skupina odohrá stretnutia systémom 

D-V (pôvodne skupina o umiestnenie mala odohrať nadstavbovú časť jednokolovo z dôvodu, že 

bola plánovaná pre 5.-9. miesto). Úprava nadstavbovej časti II. VITAR triedy je zapracovaná aj 

v RS TFZ 2021/2022 na webovom sídle TFZ a takto bude rozlosovaná  aj v ISSF po skočení 

základnej časti. 

 

Úsek súťaží mládeže:  

ŠTK-M-52 ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva U19 TJ Turčan Košťany zo súťaže 

dorastu U19 – Romantics.sk, doručené na TFZ dňa 04.03.2022. V zmysle čl. X., bod 4. a čl. 

XXII., bod 2., Rozpisu súťaží TFZ, postupujeme prípad na doriešenie DK. Družstvá vylosované 

s TJ Turčan Košťany dorast U19 budú mať voľno. 

 

ŠTK-M-53 Oznamujeme účastníkom súťaže mladšej prípravky U09, že na základe rozhodnutia 

VV TFZ a predchádzajúcom súhlase klubov hrajúce súťaže mladšej prípravky U09 TFZ, bude 

do súťaže od jarnej časti ročníka 2021/2022 zaradené družstvo TJ Turčan Košťany. Rozlosovanie 

jarnej časti ročníka 2021/2022 bude v ISSF zapracované do 01.04.2022. 

 

ŠTK-M-54 Na základe rozhodnutia VV TFZ a udelenej výnimky nad rámec SP SFZ 

oznamujeme FK, že v termíne do 05.04.2022 je možné doručiť na TFZ písomné dohody 

o striedavom štarte hráča v kategórii U15, ktorí prestúpili do MŠK Fomat Martin. Striedavý štart 

je možný len do predchádzajúceho materského klubu (klubu, z ktorého hráč uskutočnil prestup 

alebo prestup s obmedzením). Po uvedenom termíne nebudú dohody akceptované.   

 

ŠTK-M-55 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Matúš Kúdelka 1365479 za FO Tatran 

Sučany a MŠK Fomat Martin v kategórii U15. FK je povinný schválenú dohodu predložiť pred 

stretnutím R a vedúcemu družstva hostí pri konfrontácii v súťaži príslušnej kategórie riadenej 

TFZ.  

 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 22. 03. 2022 (predseda Pavol Baják): 

U – 100  Na základe podnetu ŠTK TFZ, TJ Turčan Košťany za odhlásenie družstva U19 v 

priebehu súťaže (porušenie čl. X bod 4 a čl. XXII bod 2 RS TFZ 2021/2022), DK 

ukladá uhradiť poplatok 150 €, DP 64-1b, 
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Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP. 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Obsadenie R je zverejnené štandardne na webovom sídle TFZ v menu delegačné listy a taktiež 

v ISSF.  

 

2. Kontaktné údaje na rozhodcov zaradených na nominačnú listinu dňa 21.03.2022: 

Samuel Parenička – tel.č.: 0944 648 738, samuel.parenicka@gmail.com 

Rastislav Riško – tel.č.: 0918 562 658, rastislavrisko@gmail.com 

Marko Vány – tel.č.: 0918 182 721, markoska201@gmail.com 

 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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