
 

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 32 – ročník 2020/2021 – 25. 02. 2021 

 

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

1. Výkonný výbor TFZ dňa 24.02.2021 na svojom online zasadnutí prerokoval pretrvávajúcu 

situáciu v súvislosti okolo COVID-19. Nakoľko stále nie je možné vykonávať ani len tréningový 

proces, najlepšie riešenie situácie je odložiť plánované dohrávky jesennej často ročníka, ktoré sa 

mali konať v termíne od 06.03.2021 do 21.03.2021. Výkonný výbor bral do úvahy aj možnosť, 

keby bolo možné v tom čase organizovať hromadné podujatia, ale z dôvodu absentujúceho 

tréningového procesu by bolo riziko zranení veľmi vysoké a preto VV TFZ odkladá plánované 

dohrávky I. QUICK triedy jesennej časti ročníka 2020/2021, ktoré sa mali odohrať 

v mesiaci marec 2021 v termíne od 06.03.2021 do 21.03.2021. Novým termínmi dohrávok sa 

budú členovia VV TFZ zaoberať v závislosti od situácie okolo COVID-19. 

 

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-maily tfz@tfz.sk. 

 

2. 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. 

 

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.  

Podobne zo strany SFZ z dôvodu niektorých zmien vo FIFA RSTP bude pripravený návrh na 

zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý bude predložený na 

schvaľovanie VV SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021. V tejto súvislosti 

žiada SFZ všetkých členov o zaslanie prípadných návrhov na zmenu a doplnenie na e-mailovú 

adresu rapp@futbalsfz.sk aj s odôvodnením, najneskôr do 10.03.2021 (streda) do 23:59 hod. 

Zároveň prosíme aj v tomto prípade dodržať vyššie uvedené členenie podnetu-návrhu. 

 

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. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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