
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 26 – ročník 2016/2017 – 26. 01. 2017 

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že po ťažkej chorobe nás dňa 21.01.2017 navždy 

opustil pán Jozef Ižip, predseda TJ Družstevník Háj. Česť jeho pamiatke.  

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

1. Dňa 25.01.2017 bolo poštou zaslané potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo 

závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2016 všetkým rozhodcom a delegátom zväzu, ktorí si 

toto potvrdenie neprevzali osobne. Spolu s týmto potvrdením bolo zaslané aj vyhlásenie 

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. V prípade záujmu poskytnúť 2% 

v prospech TFZ, prosíme vyplnené Vyhlásenie doručiť na sekretariát TFZ spolu s potvrdením 

o zaplatení dane, ktoré potom TFZ doručí na daňový úrad, resp. vyplnené tlačivá môžete 

zaniesť na daňový úrad osobne. Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu 

mládežníckeho futbalu v Turci. 

2. Na základe rozhodnutia VV SFZ, Slovenský futbalový zväz vypísal výzvu na predkladanie 

žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby 

futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný 

príspevok na rok 2017, je zverejnená na www.futbalsfz.sk, v časti projekty / futbalová 

infraštruktúra. Žiadosti je možné predkladať do 31.03.2017. V prípade podania žiadosti, prosím 

informujte o tejto skutočnosti aj TFZ pre účel podpory projektu.  

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík): 

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci 

s TMK LFZ doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie 

(slúži na predĺženie trénerskej licencie) dňa 05. februára 2017 (nedeľa)  v Liptovský Jáne –

hotel ALEXANDRIA  v rozsahu  5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive 

(www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality) do 25. januára 2017 mailom na adresu 

peterstefanak@gmail.com, alebo igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho 

seminára Vás žiadame o odovzdanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) - 

účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na 

číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.  

2. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci 

s TMK OFZ v období február – marec v Dolnom Kubíne školenie trénerov UEFA 

GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 

2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia 

účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie 

posielajte do 31. januára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka 

aktuality)  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, 

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

3. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci 

s TMK ObFZ RS v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov UEFA 

GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 

2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia 

účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie 

posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná 

stránka aktuality)  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK 

SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. KR TFZ oznamuje, že ešte pred začiatkom jarnej časti ročníka 2016/2017 bude organizovať 

školenie rozhodcov, ktoré je určené aj pre nových záujemcov o rozhodovanie. Preto hľadáme 

záujemcov z radov mladých futbalistov, bývalých i súčasných aktívnych hráčov, fanúšikov 
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futbalu ako aj rozhodcov, ktorí v  minulosti skončili činnosť z rôznych dôvodov. Radi uvítame 

aj dievčatá a ženy. Bližšie informácie poskytne predseda KR TFZ p. Šmid na tel. č. 0908 

969 470. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Tileschová – sekretár TFZ 


