
 

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 27 – ročník 2021/2022 – 27. 01. 2022 

 

 

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

1. Najbližšie zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutoční dňa 31.01.2022 o 16.00 hod. na 

sekretariáte TFZ. 

 

2. Výsledky ankety Najlepší dorastenec roka 2021, Najlepší žiak roka 2021,  Píšťalka roka 2021 

a Trénerská osobnosť Turca sú od 24.01.2022 zverejnené na webovom sídle TFZ. 

 

3. Kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2021 budú zverejnené na webovom sídle 

TFZ dňa 31.01.2022. Hráči boli informovaní listom, ktorý sme dňa 20.01.2022 zaslali 

prostredníctvom materských klubov.  

  

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. 

 

5. 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. 

 

6. Oznamujeme FK, najmä tým, ktoré hrajú regionálne súťaže, že ku dňu 31.01.2022 končí svoju 

dlhoročnú činnosť vedúci sekretár L. Matejka. V prípade podnetov, otázok sa obráťte na 

Michaelu Potančokovú (nový vedúci sekretár) na e-mail: majerova.misa@gmail.com, resp. t.č. 

0903 584 383. 

 

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda 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. 

 

  

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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