TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ
Úradná správa č. 27 – ročník 2017/2018 – 01. 02. 2018
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Tileschová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Ku dňu 31.01.2018, dokedy bolo možné podávať žiadosti o finančný príspevok v rámci
projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa na Slovenský
futbalový zväz, evidujeme žiadosti, ktoré nám zaslali nepovinne v kópii, od žiadateľov z
Hornej Štubne, Ďanovej, Malého Čepčína, Diviak, Bystričky, Necpál.
2. Na webovom sídle TFZ je zverejnené „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.
3. Upozorňujeme FK, že v roku 2018 končí platnosť niektorých registračných preukazov.
Z toho dôvodu odporúčame FK, aby si prekontrolovali platnosť preukazov v dostatočnom
predstihu a požiadali o vydanie nových plastových registračných preukazov ešte pred
začiatkom jarnej časti ročníka 2017/2018. V zmysle Registračného a prestupového poriadku
SFZ je platnosť nových registračných preukazov v kategórii mládeže päť rokov a v kategórii
dospelí desať rokov odo dňa jeho vydania.
4. Oznamujeme FK, že po mimoriadnom zasadnutí výboru FO Tatran Sučany dňa 28.01.2018
sa novým predsedom FO stal Miroslav Málik, e-mail: mmalik@marticonet.sk, tel.č.: 0940
399 552.
Komisia mládeže (predseda Peter Moric):
1. V zmysle rokovania VV TFZ oznamujeme FK hrajúce súťaž prípraviek U11, že stretnutie
futbalových klubov, hlavne trénerov resp. vedúcich družstiev sa uskutoční 27.02.2018 (utorok)
o 15.30 hod. v priestoroch zasadačky TFZ. Týmto vyzývame zainteresované osoby vo
futbalových kluboch, aby si prerokovali možnosti hracieho systému vo svojich výboroch, aby
na stretnutí boli k dispozícii konkrétne návrhy. Zároveň žiadame FK, aby do 21.02.2018
nahlásili kompetentnú osobu, ktorá sa zúčastní spomínaného stretnutia na e-mailovú adresu
tfz@tfz.sk, prípadne telefonicky.
Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík):
1. TMK oznamuje trénerom termíny a miesta konania školení, ktoré organizuje TMK SsFZ a
ktoré slúžia na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C:
25. február 2018 – Liptovský Ján - v spolupráci s TMK Liptovského futbalového zväzu v
rozsahu 8 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na tlačive do 10. februára 2018 mailom na
adresu peterstefanak@gmail.com alebo igi.bella@gmail.com.
24. jún 2018 - Žilina - v spolupráci s TMK ObFZ Žilina v rozsahu 5 hodín, prihlášky je
potrebné zaslať na tlačive do 10. júna 2018 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com.
29. august 2018 – Kalinovo - v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 5 hodín, prihlášky
je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 20. augusta 2018 mailom na adresu
peterstefanak@gmail.com
17. november 2018 – Banská Bystrica - doškoľovací seminár v rozsahu 5 hodín .
Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická
komisia / materiály.
Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid):
1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred
jarnou časťou súťaží sa uskutoční 10. – 11. marca 2018 (sobota - nedeľa) v hoteli Gader
v Blatnici. Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné
záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. Seminára sa môžu

zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, bližšie informácie poskytne predseda KR Ing.
Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.
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