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

1. Informujeme FK, že v dňoch 17.-18.01.2022 prebehli elektronické voľby do orgánov SsFZ 

s nasledovnými výsledkami: 

- predseda SsFZ: Stanislav Neuschl 

členovia VV SsFZ 

- podpredseda VV SsFZ za ZA kraj: Roman Horák  

- podpredseda VV SsFZ za BB kraj: Ján Matonok  

- zástupca ObFZ za ZA kraj: Peter Vachan  

- zástupca ObFZ za BB kraj: Radoslav Čičmanec  

- zástupca FK za ZA kraj: Stanislav Špila  

- zástupca FK za BB kraj: Ernest Peterke  

- člen VV, zodpovedný za riadenie súťaží dospelých: Jaroslav Jekkel 

- člen VV, zodpovedný za riadenie súťaží mládeže a jej rozvoj: Igor Repa  

- člen VV, zástupca rozhodcov: Vladimír Mušák  

- člen VV, zástupca trénerov: Marián Petrok  

Kontrolór SsFZ: Jaroslav Bágel 

Predseda  Disciplinárnej komisie SsFZ: Miroslav Schneider  

Predseda Odvolacej komisie SsFZ: Jozef Hrivík  

Delegáti na Konferenciu SFZ za SsFZ: František Vorel – ZA kraj, Boris Burger – ZA kraj, 

Martin Baran – ZA kraj, Juraj Pilát – BB kraj, Ľubomír Auxt – BB kraj, Miroslav Beran – BB 

kraj  

Náhradníci na Konferenciu SFZ za SsFZ: Ján Studený – ZA kraj, Jozef Pavlík – ZA kraj, 

Dušan Šimun – BB kraj, Adrián Koós – BB kraj 

 

2. Oficiálne výsledky ankety Najlepší dorastenec roka 2021, Najlepší žiak roka 2021, Píšťalka 

roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca budú zverejnené na webovom sídle TFZ dňa 24.01.2022. 

 

3. V nasledujúcom období bude v zmysle RaPP možné podávať žiadosť o prestup amatéra:  

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),  

- od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).  

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – 

zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku 

SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.  

Upozorňujeme, že prestup s obmedzením realizovaný v priebehu letného registračného obdobia 

je platný do 30.06.2022. Takýto prestup je možné ukončiť aj pred uplynutím tohto termínu – v 

zimnom prestupovom období (do 31.03.2022) výhradne však so súhlasom oboch klubov a hráča. 

 

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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Trénersko-metodická komisia (Pavol Šuhaj): 

1. Organizácia kontaktných seminárov trénerov, slúžiacich na predĺženie trénerských licencií, je 

vzhľadom na vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID19 dočasne pozastavená. Pre 

splnenie podmienok predlžovania platností licencií sú opätovne uznávané aj webináre dištančnou 

formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie nájdete na 

internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. KR upozorňuje rozhodcov TFZ, aby aj počas zimnej prestávky sledovali Úradnú správu TFZ 

s aktuálnymi informáciami. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 


