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

1. Nakoľko stále nie je možné vykonávať tréningový proces a ani nie je možné organizovať 

hromadné podujatia v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 03.03.2021,  

ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 

osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 

povahy, Výkonný výbor TFZ dňa 17.03.2021 hlasovaním per rollam (elektronicky) schválil 

odklad začiatku jarnej časti všetkých súťaží súťažného ročníka 2020/2021 riadených TFZ 

na neurčito z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s vírusom COVID-19. 

 

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

1. Dňa 23.03.2021 Výkonný výbor SFZ hlasovaním per rollam predlžil prestupový termín 

zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo zahraničia do 

30.04.2021. 

 

2. Fond na podporu športu zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu 

športu, zriadený ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať šport a 

jeho rozvoj (rôzne športy), vyhlásil výzvu určenú pre amatérske športové kluby, ktoré budú môcť 

žiadať o podporu s cieľom zmierniť dopady pandémie COVID-19. Táto výzva je určená pre 

všetky typy športu, nie je vypísaná Slovenským futbalovým zväzom ani TFZ! Oprávneným 

obdobím, na ktoré sa bude pomoc vzťahovať, je marec 2020 až december 2020 a o pomoc môžu 

žiadať amatérske športové kluby, ktoré splnia prísne podmienky ustanovené výzvou. Vo výzve 

je alokovaná čiastka 4 mil. eur a žiadosti bude možné predkladať od 30. marca 2021 do 15. apríla 

2021  priamo Fondu na podporu športu. Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá 

a podmienky poskytnutia príspevku  nájdete na nasledujúcom linku: 

https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-

covid-19?tab=aktualne-vyzvy. 

 

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. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 

mailto:tfz@tfz.sk
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy
https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy

