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

1. Sekretár TFZ toho času v rámci núdzového stavu a prijatých opatrení vykonáva svoju prácu z 

domu a je k dispozícii na telefónnom čísle 0915 261 235 alebo e-maile tfz@tfz.sk. 

 

2. 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. 

Z dôvodu platnosti týchto obmedzení nie je možné toho času vykonávať ani tréningový proces 

a preto sa futbalovým klubom, ktoré mali rezervovanú HP Pltníky ruší rezervácia na daný 

termín po dobu platnosti zákazu trénovania. Ihneď ako bude možné aspoň trénovať 

a využívať HP Pltníky, sekretár TFZ bude informovať zástupcov FK.  

 

3. 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. 

 

4. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK LFZ v termíne 16.03.2021 – 31.05.2021 

v Ružomberku organizuje školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie. Prihlásiť sa na 

školenie je možné do 05.03.2021. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, 

podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti 

SFZ/Tréneri/Školenia.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. 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 

mailto:tfz@tfz.sk
mailto:tfz@tfz.sk

