
 

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 40 – ročník 2021/2022 – 28. 04. 2022 

 

 

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

1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 25.04.2022 okrem iného  

Zaoberal: 

- priebežným hodnotením súťaží TFZ, 

- informáciami o prestupoch za obdobie 1.-3. mesiaca 2022, 

- informáciami o pripravenosti medzioblastného turnaja mladších žiakov, ktorý sa uskutoční 

18.05.2022 (štvrtok) v Liskovej, 

- plnením rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1.-3. mesiac 2022, stavom záväzkov 

a pohľadávok, 

- správou o platobnej disciplíne klubov 

- návrhom KR TFZ vo veci nahlásenia R Michal Štancel a Marko Vány na predlicenčný seminár 

R licencie „A“ SsFZ, 

- predbežnými termínmi konania mládežníckych turnajov v mesiaci jún 2022, 

- návrhmi na pripomienkovanie Súťažného poriadku SFZ, 

- možnosťami turnajového spôsobu organizácie súťaže prípravky 

- informáciami k návrhu zmluvy o nájme nebytových priestorov v administratívnej budove 

Športpark Pltníky a zámeru zmeny sídla TFZ, kde VV TFZ udelil prezidentovi TFZ mandát na 

rokovanie so Správou športových zariadení mesta Martin v zmysle záverov zo zasadnutia VV 

TFZ, 

Schválil: 

- rozlosovanie nadstavbovej časti II. VITAR triedy, 

- náhradníkov za delegátov konferencie SsFZ za TFZ p. Daniela Borcovana a p. Pavla Fabiana, 

 

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

1. ŠTK SFZ vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné zasielanie pripomienok, resp. 

podnetov k Súťažnému poriadku futbalu v termíne do 30.04.2022 na emailovú adresu:  

miroslav.richtarik@futbalsfz.sk. 

Podnet musí byť v členení: 

1) Článok, ku ktorému je podnet podaný; 

2) Čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada; 

3) Odôvodnenie, z akého dôvodu a čo má predmetná zmena má priniesť. 

V prípade, že bude FK zasielať podnet p. Richtárikovi prosíme FK, aby podnet zasielali v kópii 

aj na tfz@tfz.sk.  

 

2. Pripomíname všetkým FK, že môžu zasielať svoje pripomienky alebo doplnky do 

pripravovaného Rozpisu súťaží na súťažný ročník 2022/2023 (vychádzajte z Rozpisu súťaží 

2021/2022). Podnety môžete zaslať v termíne do 20.05.2022 na tfz@tfz.sk. 

 

3. Turnaje organizované, resp. spoluorganizované a financované TFZ v mesiaci jún 2022: 

25.06.2022 – Sučany – Memoriál Silvestra Huja (prípravka): možnosť prihlásiť družstvá 

(počet účastníkov je limitovaný), 18.06.2022 – Diviaky – Memoriál Ľudovíta Hojného (žiaci): 

možnosť prihlásiť družstvá (počet účastníkov je limitovaný). Týmto vyzývame FK, ak majú 
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záujem zúčastniť sa uvedených turnajov, aby sa záväzne prihlásili prostredníctvom ISSF – 

Podanie na ŠTK TFZ v termíne do 20.05.2022. 

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

ŠTK-S-39 Schvaľujeme výsledky MFS II. VITAR triedy dosiahnuté na HP a poradie 

umiestnenia mužstiev pre vylosovanie nadstavbovej časti súťaže o 1. – 4. miesto a 5. – 8. miesto. 

Vylosovanie nadstavbovej časti je zverejnené v ISSF. 

 

ŠTK-S-40 Oznamujeme, že družstvo dospelých ŠK Sklené odohrá svoje domáce zápasy 

v nadstavbovej časti v nedeľu o 11.00 hod.  

 

Úsek súťaží mládeže:  

ŠTK-M-59 Na základe vzájomnej dohody a ISSF podania súhlasíme s odohraním MFS starších 

žiakov U15, 13. kolo TJ Dynamo Príbovce – FC Tatran Kláštor p. Znievom dňa 05.05.2022 

(štvrtok) o 18.00 hod.  

 

ŠTK-M-60 Na základe vzájomnej dohody a ISSF podania súhlasíme s odohraním MFS starších 

žiakov U15, 13. kolo OFK Slovenské Pravno – TJ Turčan Košťany dňa 30.04.2022 (sobota) 

o 15.00 hod.  

 

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj): 

1. Oznamujeme, že TMK TFZ pozýva nasledovných hráčov na kontrolný zraz hráčov U12 

(ročník 2010). Termín a miesto konania tréningového zrazu: 05.05.2022 (štvrtok) o 18.00 hod. 

na futbalovom ihrisku Pltníky. Hráči si so sebou donesú kopačky, chrániče, uterák, preukaz 

poistenca. Kontrolný zraz je súčasťou prípravy na medzioblastný turnaj mladších žiakov, ktorý 

sa bude konať 18. mája 2022. 

 

Nominovaní hráči: 

Martin MAŇKA, Filip MIŠÍK, Adam Vladimír ROHOŇ (všetci Dražkovce), Matej Tadeáš 

GAJDOŠ, Juraj HERLE, Martin JANÁK, Alex KOLEŠTÍK, Lukáš KĽUČINEC, Matúš 

MAŤOVČÍK, Lukáš PERIČKA, Oliver SIMONIDES, Tomáš ŠIMOR (všetci Vrútky), Samuel 

ADAMČÍK (Sučany), Marko KMEŤ, Tobias ORČÍK, Jakub RUTTKAY, Samuel SIGUT (všetci 

Diviaky), Jakub HYBSKÝ (Kláštor p. Znievom), Filip ADAMOVSKÝ, Michal BELLA, Juraj 

SÚKENÍK (všetci T. Štiavnička), Miloslav ČIČMANEC, Alex IVAN (obaja Príbovce), Šimon 

ŠARLINA  (H. Štubňa), Martin BALTA, Robert ŽIAK (obaja Košťany) 

 

V prípade ospravedlnenia hráča z tréningového zrazu porosím informujte hlavného trénera p. 

Mariána Turčinu na tel. čísle 0905 896 614. 

 

2. Školenia resp. semináre organizované inými futbalovými zväzmi v spolupráci s Technickým 

úsekom SFZ: 

- školenie UEFA C licencie 2022 pre začínajúcich trénerov v Prievidzi, v termíne 21.05.-

06.08.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 14.05.2022, všetky informácie sú zverejnené 

na webe SFZ na priloženom odkaze:  

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/04/uefa-gc-2022-pd-

info-2022-04-26-17-31-09.pdf 
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- seminár na predĺženie UEFA C a B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK SsFZ, 

TMK ObFZ BB a FK Brezno, dňa 13.06.2022 v Brezne. Prihlásiť sa na seminár je možné do 

31.05.2022, všetky informácie sú zverejnené na webe SFZ na priloženom odkaze: 

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/04/13-06-2022-seminar-

trenerov-uefa-gc-b-licencie-brezno.pdf. Prioritne budú prijímané prihlášky trénerov z okresov 

BB a BR, avšak tréneri z ostatných okresov budú informovaní o prijatí prihlášky po 31.05.2022. 

Pripomíname, že družstvá zaradené v súťažiach riadených TFZ môže v stretnutí viesť iba osoba, 

spĺňajúca kvalifikáciu trénera. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 23.-24.04.2022: Juraj Gábor -0,2 (chýba HP). 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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