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

1. Oznamujeme kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2020, Najlepší dorastenec 

roka 2020, Najlepší žiak roka 2020, Píšťalka roka 2020 a Trénerská osobnosť Turca, ktoré sú 

zverejnené aj na webovom sídle TFZ: 

Najlepší dorastenec rok 2020 – Martin Lichner (OFK Slovenské Pravno)  

Najlepší žiak roka 2020 – Lubomír Gábor (TJ Turčan Košťany) 

Píšťalka roka 2020 - Jaroslav Bulík 

Trénerská osobnosť Turca – Mgr. Jozef Ďurička.  

Najlepší futbalisti roka 2020 (kategória dospelí): 

1. miesto: Tomáš Krnáč, Bystrička, 165 bodov 

2. miesto: Ľuboš Thomka, Trebostovo, 157 bodov 

3. miesto: Branislav Plešo, Mošovce, 96 bodov 

4. miesto: Jakub Malko, Bystrička, 81 bodov 

5. miesto: Michal Bízik, Príbovce, 63 bodov 

6. miesto: Peter Šulan, Blatnica, 58 bodov 

7. miesto: Lukáš Čiljak, Dražkovce, 57 bodov 

8. miesto: Kevin Sajdák, Turany, 39 bodov 

9. miesto: Martin Ličko, Slovenské Pravno, 38 bodov 

10. miesto: Matúš Truchlík, Ďanová, 28 bodov 

11. miesto: Miroslav Cabada, Kláštor pod Znievom, 26 bodov 

 

2. Dňa 25.01.2021 bol futbalovým klubom v pôsobnosti TFZ e-mailom zaslaný list prezidenta 

TFZ vo veci žiadostí o finančné príspevky na podporu športu: 

- možnosť dotácie na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry 

z Fondu na podporu športu (www.fondnapodporusportu.sk)  

- možnosť dotácie na zvýšenie kvality športovísk a športovej infraštruktúry, zlepšenie príležitostí 

a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít a podporu rozvoja športu a zdravého životného 

štýlu z Nadácie Kia Motors Slovakia (www.nadaciakia.sk)  

 

3. Športovo-technická komisia SFZ vyzýva všetkých športových činovníkov na priebežné 

zasielanie pripomienok, resp. podnetov k Súťažnému poriadku futbalu, v termíne do 28.02.2021 

na emailovú adresu: miroslav.richtarik@futbalsfz.sk. Podnet musí byť v členení: 

1) článok, ku ktorému je podnet podaný; 

2) čo je predmetom zmeny, o čo podávateľ žiada; 

3) odôvodnenie, z akého dôvodu a čo predmetná zmena má priniesť.  

 

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. 
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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 07.02.2021. 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 07.02.2021, 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 
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