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

1. Oznamujeme FK, ktoré majú mládežnícke družstvá v územnej pôsobnosti TFZ, že po 

schválení VV SFZ budú na účty vedené v ISSF poukázané finančné prostriedky zo strany SFZ. 

Jedná sa o peňažné plnenie výchovného v zmysle RaPP-u za prestup Michala Škvarku z MŠK 

Žilina do Ferencváros Budapešť, ktorý pôsobil aj už v zaniknutom klube Družstevník Blažovce. 

Prerozdelených bude 487,50 € v zmysle schváleného kľúča a to 30% rozdeľovanej sumy bude 

rozdelených pomerne medzi kluby, ktoré majú 1 alebo 2 aktívne družstvá mládeže, 30% sumy 

medzi kluby, ktoré majú 3 až 5 aktívnych družstiev mládeže a 30% sumy medzi kluby, ktoré 

majú 6 a viac aktívnych družstiev mládeže v súťažiach SFZ, SsFZ a TFZ.  

2. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október 2020 je do 

10.11.2020. 

3. Dňa 27.10.2020 bol e-mailom na FK zaslaný anketový lístok k ankete „Najlepší futbalista roka 

2020“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2020“ a „Najlepší žiak za rok 2020“. Žiadame FK o 

dodržanie termínu 08.11.2020 na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka. Spolu 

s anketovými lístkami pre určenie Najlepšieho futbalistu roka 2020 bol zaslaný aj anketový lístok 

pre anketu o „Píšťalku roka 2020“, ktorá určí najlepšieho rozhodcu z nominačnej listiny 

rozhodcov TFZ za rok 2020. Nedoručenie anketových lístkov bude disciplinárne riešené 

v zmysle Rozpisu súťaží TFZ.  

4. Informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu vykonáva z domu v termíne do 17.11.2020. Vo veci 

vybavovania matričných úkonov žiadame stránky (návštevy), aby kontaktovali sekretára TFZ 

telefonicky 0915 261 235 alebo e-mailom na tfz@tfz.sk a dohodli si prípadné stretnutie. Veci 

potrebné k vybaveniu na sekretariáte, požadované podklady pre TFZ a iné materiály, sa v čase 

obmedzeného režimu sekretariátu môžu doručiť do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO 

Strojár (vedľa výťahu) alebo po predchádzajúcej dohode osobne v závislosti od požadovanej 

veci. Priebežne bude zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok. 

5. Vzhľadom k vzniknutej situácii v súvislosti s vírusom COVID-19 a aj napriek tomu, že súťaže 

boli nateraz odložené, riadiace orgány TFZ môžu vydávať operatívne rozhodnutia. Preto žiadame 

zodpovedných funkcionárov FK, klubových manažérov a rozhodcov, aby sledovali aktuálne 

oznamy aj na webovej stránke TFZ a oznamy doručené e-mailom. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas prerušenej jesennej časti ročníka 2020/2021 

a zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ s aktuálnymi informáciami. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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