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Konferencia TFZ: 

Mimoriadna konferencia TFZ vykonaná formou elektronického hlasovania per rollam, ktorá sa 

uskutočnila v termíne od 24.08.2022 do 31.08.2022 schválila nasledovné uznesenia: 

• Konferencia TFZ schvaľuje program konferencie konanej formou elektronického 

hlasovania per rollam v období 24.08.2022 – 31.08.2022.  

Hlasovanie: ZA – 26, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0 

- Uznesenie bolo schválené. 

• Konferencia TFZ schvaľuje overovateľov zápisnice, tak ako boli predložení (Ján 

Štefanides, Alena Šimková). 

Hlasovanie: ZA – 26, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0 

- Uznesenie bolo schválené. 

• Konferencia TFZ schvaľuje zmenu a doplnenie Stanov TFZ. 

Hlasovanie: ZA – 26, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0 

- Uznesenie bolo schválené. 

• Konferencia TFZ schvaľuje od súťažného ročníka 2023/2024 počet účastníkov v I. triede 

na 12 v prípade, ak klesne počet účastníkov v II. triede pod 8.  

• Hlasovanie: ZA – 22, PROTI – 3, ZDRŽAL SA – 1 

- Uznesenie bolo schválené. 

Počet členov oprávnených hlasovať: 30 

Počet zúčastnených členov na hlasovaní: 26 

Hlasovania mimoriadnej konferencie sa nezúčastnili FK: Ďanová, Diviaky, Slovany, 

Slovenské Pravno.  

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

ŠTK-S-16 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v 

ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie 

pre  opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 4. kole futbalové kluby I. QUICK triedy: 

Trebostovo (zdravotník), Slovany (tréner) a Horná Štubňa (tréner). 

ŠTK-S-17 Na základe ustanovení Rozpisu súťaží TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v 

ZoS členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva), postupujeme na disciplinárne konanie 

pre opakované nesplnenie uvedeného nariadenia v 2. kole futbalové kluby II. VITAR triedy: 

Sklené (tréner), Slovenské Pravno (tréner, zdravotník). 

 

ŠTK-S-18 Ako riadiaci orgán súťaží TFZ, v zmysle ustanovenia čl. II., bod 9., písm. "g" Rozpisu 

súťaží TFZ, doplneného o pôsobenie družstva dorastu v súťažiach SsFZ, nariaďujeme odohrať 

MFS I. QUICK triedy 10. kola Horná Štubňa - Dražkovce dňa 09.10.2022, MFS 12. kola Belá-

Dulice „B“ - Dražkovce dňa 23.10.2022  a MFS 19. kola Trebostovo -Dražkovce dňa 30.04.2023, 

všetky v ÚHČ (zmeny na nedeľu). 

 

Úsek súťaží mládeže:  

ŠTK-M-18 Opakovane dôrazne upozorňujeme funkcionárov a manažérov družstiev – 

účastníkov všetkých mládežníckych súťaží TFZ na dodržiavanie ustanovení Rozpisu súťaží 

TFZ, čl. XVIII., bod 6. (povinnosť uvádzať v ZoS aj v stretnutiach na ktorých neboli delegovaní 

R, členov RT: tréner, zdravotník a vedúci mužstva). V ZoS možno uvádzať aj meno trénera, 



zodpovedného za tréningový proces mládežníckych družstiev klubu. Neuvádzanie týchto osôb 

bude riešené disciplinárnou sankciou. 

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj): 

1. Dávame Vám do pozornosti novú trénerskú licenciu UEFA GRASSROOTS LEADER – 

„tréner detí“. Školenie je určené pre učiteľov v materskej škole a na 1. stupni ZŠ, pre ďalších 

pedagógov na ZŠ, rodičov, trénerov, aktívnych aj bývalých hráčov a všetkých futbalových 

nadšencov, ktorí majú záujem pracovať na pozícii trénerov detí. Licenciu je možné nadobudnúť 

prostredníctvom online školenia v rozsahu 20 vyučovacích hodín na webovom sídle SFZ. Cena 

školenia je 15 €. Po absolvovaní školenia získa absolvent  oprávnenie ako tréner na pôsobenie 

vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5-11 ročných) v zápasoch v 

družstvách prípraviek ako hlavný tréner, a to v súťažných zápasoch prípraviek riadených 

Oblastným futbalovým zväzom (ObFZ) a súťaží prípraviek riadených Regionálnymi futbalovými 

zväzmi (RFZ) a tiež v družstvách prípraviek ako asistent pri trénerovi s vyššou trénerskou 

licenciou pri družstvách prípraviek, ktoré hrajú súťaže prípraviek riadené SFZ. 

Informácie o školení sú k dispozícii na tomto odkaze: 

https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/ 

Manuál k prihláseniu na školenie, dokumenty ako aj bližšie informácie sú k dispozícii na tomto 

odkaze: 

https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/   

 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 30. 08. 2022 (predseda Pavol Baják): 

U – 56  Turčány Peter 1174817 H. Štubňa, vylúčený po 2 ŽK, DS: 1 SSN od 29.08.2022, DP 

37-3,  

U – 57  TJ Družstevník Ďanová – za porušenie čl. XVIII bod 8 RS 2022-2023 (nepredloženie 

menného zoznamu US pred stretnutím ) a neplnením si svojich povinností US po 

stretnutí, DK ukladá pokutu 50 €, DP 64-1a,  

U – 58   TJ Družstevník Ďanová – Na základe ZoS, vlastných zistení, výpovedí DO a 

pozvaných osôb na DK za HNS hráčov po stretnutí Ďanová – Dražkovce, DK ukladá 

pokutu 100 €, DP 50-4, 

U – 59  TJ Družstevník Dražkovce – Na základe ZoS, vlastných zistení, výpovedí DO 

a pozvaných osôb na DK za HNS divákov po stretnutí Ďanová – Dražkovce, DK 

ukladá pokutu 50 €, DP 58-3, 

U – 60  Na základe podnetu ŠTK TFZ ŠK Sklené, pre opakované nerešpektovanie RS čl. 

XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 64-

1b, 

U – 61  Na základe podnetu ŠTK TFZ OFK Slov. Pravno, pre opakované nerešpektovanie 

RS čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, 

DP 64-1b,  

U – 62  Na základe podnetu ŠTK TFZ FK Trebostovo, pre opakované nerešpektovanie RS 

čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS), DK ukladá pokutu 20 €, DP 

64-1b,  

U – 63    Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Družstevník Slovany, pre opakované 

nerešpektovanie RS čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS), DK 

ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b,  

U – 64  Na základe podnetu ŠTK TFZ TJ Žiara Horná Štubňa, pre opakované 

nerešpektovanie RS čl. XVIII bod 6 (povinnosť uvádzať členov RT v ZoS), DK 

ukladá pokutu 20 €, DP 64-1b, 

https://futbalsfz.sk/online-skolenie-sfz-grassroots-leader-pre-buducich-trenerov-deti/
https://futbalsfz.sk/treneri/skolenia/sfz-grassroots-leader/


U – 65  Ďanovský Peter 1132945 Ďanová, na základe výpovedí pozvaných osôb na DK zo 

stretnutia Ďanová – Dražkovce začína voči menovanému disciplinárne konanie za 

HNS (telesné napadnutie diváka), zároveň žiada menovaného o písomné vyjadrenie 

prostredníctvom ISSF do 05.09.2022. DK ukladá menovanému predbežné ochranné 

opatrenie zákaz výkonu športovej činnosti dňom 30.08.2022 podľa čl. 43-2a DP. 

Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Žiadame R, ktorí by mali záujem o rozhodovanie súťaže mladších žiakov U13, kde hracím 

dňom je streda o 17.00 hod., aby informovali predsedu KR TFZ p. Šmida e-mailom na 

smid.peter@post.sk alebo SMS správou na 0908 969 470 v termíne do 05.09.2022. (FK nemajú 

žiadne náklady na DO, náklady na DO pri mládeži sú hradené zväzom).  

 

2.  Poplatok za neskoré ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Maretta Tomáš 

– 10 €. R je povinný uhradiť tento poplatok do 10 dní od zverejnenia rozhodnutia v Úradnej 

správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo osobne na sekretariáte TFZ. 

 

3. KR TFZ berie na vedomie potvrdenie od lekára rozhodcu Paľovčík Jozef a Kepeš Marek, ktorí 

sa ospravedlnili z MFS I. QUICK triedy Sl. Pravno – T. Teplice (28.08.2022). 

 

4. Chyby R v zápisoch o stretnutí zo stretnutí hraných 27.-28.08.2022: 

Laššuth -0,2 (chýbajú najlepší hráči) 

 

5. Zmena tel. čísla rozhodcu Parenička Samuel: 0950 279 713, 0947 913 638 

 

6. Úspešné absolvovanie vstupných testov pre R: Lamoš Samuel, Čeman Adrián.  

 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 

mailto:smid.peter@post.sk

