
 

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 37 – ročník 2020/2021 – 01. 04. 2021 

 

 

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 30.03.2021 vo veku 62 rokov navždy opustil 

bývali rozhodca turčianskych futbalových súťaží pán Róbert Ivády. Posledná rozlúčka so 

zosnulým bude v sobotu 03.04.2021 o 10.30 hod. v Dome smútku Kolónia Hviezda. Česť jeho 

pamiatke. 
 

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. Vzhľadom k medializovaným informáciám k zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii na 

Slovensku upozorňujeme, že  riadiace orgány TFZ môžu v blízkej dobe vydávať operatívne 

rozhodnutia (napr. v prípade, že sa zmiernia vydané opatrenia, a mohlo by sa začať 

s tréningovým procesom...). Preto upozorňujeme zodpovedných funkcionárov FK, klubových 

manažérov a rozhodcov, aby sledovali aktuálne oznamy aj na webovej stránke TFZ a oznamy 

doručené e-mailom. 

 

3. Nový telefonický kontakt predsedu OFK Slovenské Pravno p. Petra Mikeša je 0951 615 477. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Informujeme, že R Štefan Čordáš ku dňu 30.06.2021 ukončuje oddielovú príslušnosť ku MFK 

Tepličan a jeho nová oddielová príslušnosť bude k TJ Turčan Košťany, o čom informoval aj 

futbalový klub. Poplatok 10 € za zmenu oddielovej príslušnosti žiadame uhradiť na účet TFZ 

(IBAN: SK89 0900 0000 0000 6133 0628) do 07.04.2021. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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