TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ
Úradná správa č. 22 – ročník 2020/2021 – 26. 11. 2020
Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák):
1. VV TFZ dňa 23.11.2020 hlasovaním per rollam (elektronicky) schválil:
- náhradníkov za delegátov na konferenciu SsFZ, ktorí budú hlasovať formou per rollam a
posudzovať správu o činnosti VV SsFZ od ostatnej podanej správy, správu Revíznej komisie
SsFZ a návrh rozpočtu SsFZ na rok 2021. Náhradník za TFZ - Mgr. Daniel Borcovan, náhradník
za FK - Dalimír Tomčány (Attack Vrútky).
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Dňa 19.11.2020 bol e-mailom FK zaslaný anketový lístok k 2. kolu ankety „Najlepší futbalista
roka 2020“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2020“ a „Najlepší žiak za rok 2020“. Žiadame FK
o dodržanie termínu 6. decembra 2020 na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka.
2. 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.
3. Upozorňujeme futbalové kluby, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny
štatutárneho orgánu klubu, je potrebné zaslať e-mailovou poštou krátku žiadosť (na adresu
tfz@tfz.sk) a v prílohe (scan) zápisnicu z členskej schôdze, uznesenie a prezenčnú listinu z
takého zasadnutia. V prípade zmeny č. účtu – potvrdenie z príslušného bankového domu. V
prípade aktivácie, resp. deaktivácie klubového ISSF manažéra je potrebné vyplniť príslušný
formulár v ISSF v časti dokumenty, vytlačiť a následne po potvrdení štatutárom FK odoslať na
Matriku SFZ.
4. Z dôvodu blížiaceho sa termínu vyplácania vyzbieraných členských poplatkov SFZ (50% zo
sumy do 15.12.2020, rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 25.09.2020) odporúčame FK, aby
si obratom skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN. V prípade
zmien, je potrebné obratom kontaktovať sekretára TFZ, najneskôr v termíne do 04.12.2020.
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.
2. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2021, ak to aktuálne
opatrenia dovolia, bude KR TFZ organizovať viacdňové školenie rozhodcov. V prípade záujmu
je potrebné kontaktovať predsedu KR TFZ p. Šmida 0908 969 470. Noví rozhodcovia majú
možnosť obdržať rozhodcovský balíček získaný z konvencie rozhodcov UEFA.
Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ

