TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ
Úradná správa č. 27 – ročník 2020/2021 – 21. 01. 2021
Sekretariát a matrika TFZ (Martina Žalmanová, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk):
1. Výsledky ankety Najlepší dorastenec roka 2020, Najlepší žiak roka 2020, Píšťalka roka 2020
a Trénerská osobnosť Turca sú od 18.01.2021 zverejnené na webovom sídle TFZ.
2. Kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2020 budú zverejnené na webovom sídle
TFZ dňa 25.01.2021. Hráči boli upovedomený listom, ktorý sme dňa 14.01.2021 zaslali
prostredníctvom materských klubov.
3. Oznamujeme rozhodcovom a DZ TFZ a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí rozhodovali v
súťažiach TFZ v roku 2020, že potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej
činnosti za rok 2020 bolo zaslané poštou. V prípade nedoručenia potvrdenia kontaktujte
telefonicky sekretára TFZ.
4. 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.
5. Informujeme FK, že v zmysle vyhlášky ÚVZSR a uznesenia vlády SR došlo k sprísneniu
obmedzenia pohybu a pobytu a k zrušeniu niektorých výnimiek zo zákazu vychádzania, a to na
obdobie od 01.01.2021 do 24.01.2021. Z dôvodu platnosti týchto obmedzení nie je možné
vykonávať ani tréningový proces a preto sa futbalovým klubom, ktoré mali rezervovanú HP
Pltníky v termíne do 24.01.2021, ruší rezervácia na daný termín.
6. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a platné obmedzenia týkajúce sa kontaktnej formy
"Ďalšieho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), pripravil Technický
úsek SFZ – oddelenie vzdelávania trénerov Konferenciu trénerov SFZ 2020 dištančnou
formou – formou off-line webinárov. Ponúkaný obsah a rozsah webinárov je dostatočný na
splnenie požiadaviek pre predĺženie všetkých trénerských licencií. Podrobné informácie sú
zverejnené na webovom sídle SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie / Konferencia trénerov SFZ
2020).
7. Informujeme, že sekretár TFZ svoju prácu vykonáva z domu v termíne do 07.02.2021 a je
k dispozícii na telefónnom čísle 0915 261 235 alebo e-maile tfz@tfz.sk. Veci potrebné k
vybaveniu na sekretariáte, požadované podklady pre TFZ a iné materiály, môžete doručiť
(zaslať) do schránky TFZ umiestnenej vo vestibule DO Strojár (vedľa výťahu). Priebežne bude
zabezpečené vyberanie schránky a preberanie doručených zásielok.
Roman Horák – prezident TFZ
Martina Žalmanová – sekretár TFZ

