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Vedenie a sekretariát TFZ sa chce touto cestou poďakovať členom Výkonného výboru TFZ, 

predsedom a členom odborných komisií TFZ, všetkým funkcionárom, trénerom a hráčom 

futbalových klubov, rozhodcom, delegátom zväzu a v neposlednom rade fanúšikom futbalu v 

TURCI za spoluprácu v uplynulom roku. Zároveň všetkým želáme príjemné prežitie vianočných 

sviatkov a do nového roku 2021 prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných, pracovných a 

športových úspechov. 

 

 

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák): 

1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v obmedzenom režime v súlade 

s platnými opatreniami dňa 14.12.2020 okrem iného zaoberal: 

- informáciami k dohrávkam súťaží I. QUICK triedy a II. VITAR triedy jesennej časti ročníka 

2020/2021, 

- vyhodnotením ankety Najlepší futbalista roka 2020, Najlepší dorastenec a žiak roka 2020, 

Píšťalkou roka 2020 a Trénerskou osobnosťou Turca, 

- variantami spôsobov odovzdania ocenení vyhodnotených ankiet po uvoľnení 

protipandemických opatrení,  

- zrušením organizácie 26. ročníka reprezentačného plesu TFZ z dôvodu platnosti 

protipandemických opatrení na Slovensku, 

- informáciami k hlasovaniu per rollam delegátov konferencie SsFZ, 

- informáciami k návrhu zmluvy o spolupráci pri výpožičke futbalového ihriska na Pltníkoch, 

kde VV TFZ udelil prezidentovi TFZ mandát na rokovanie so Správou športových zariadení 

mesta Martin v zmysle záverov zo zasadnutia VV TFZ a k podpisu zmluvy, 

- informáciami o spôsobe rozdelenia a využitia HP Pltníky v zimnom období pre kluby 

v pôsobnosti TFZ za predpokladu, že to situácia v súvislosti s COVID-19 dovolí. 

 

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

1. Sekretár TFZ od 23.12.2020 do 06.01.2021 bude čerpať riadnu dovolenku. V prípade potreby 

môžete napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, kde Vám bude odpovedané alebo 

v nevyhnutných prípadoch kontaktovať sekretára TFZ na mobilnom telefónnom čísle. Transfery 

zadané prostredníctvom ISSF budú od 01.01.2021 schvaľované priebežne v lehotách v súlade 

s Registračným a prestupovým poriadkom SFZ. 

2. V nasledujúcom období, bude, v zmysle RaPP čl. 19 (2), d), e) možné podávať žiadosť o 

prestup amatéra:  

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),  

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).  

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – 

zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku 

SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov. 

3. Predbežný plán možností využívania HP Pltníky klubmi TFZ bol zaslaný na kluby dňa 

17.12.2020. Nakoľko nikto nevie ako sa bude situácia okolo COVID-19 vyvíjať, z toho dôvodu 

nie je potrebné nateraz zasielať objednávky. Vo veci zasielania objednávok bude FK operatívne 

kontaktovať sekretár TFZ, keď to bude aktuálne. Ostatné voľné termíny, ktoré sú ešte k dispozícii 

pre využívanie klubom TFZ sú zverejnené na webe TFZ. 
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4. Najbližšia úradná správa TFZ vyjde 14.01.2021. 

5. Oznamujeme členom komisií, že tradičné spoločné stretnutie členov VV TFZ, predsedov a 

členov odborných komisií sa neuskutoční v bežnom termíne, ako tomu bolo zvykom po minulé 

roky, z dôvodu protipandemických opatrení. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 


