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

1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 31.01.2022 okrem iného zaoberal: 

- správou ekonomickej komisie o platobnej disciplíne klubov, 

- správou o hospodárení TFZ za rok 2021 s kladným hospodárskym výsledkom, ktorú odporúča 

delegátom konferencie schváliť na najbližšej konferencii TFZ, 

- ustanovením členov trénersko-metodickej komisie v zložení: 

Pavol Šuhaj (predseda), Marián Turčina, Stanislav Ruman, Michal Pyšný (členovia), 

- prípravou školenia R a DZ, ktoré sa uskutoční dňa 12.03.2022 (sobota) v penzióne Čierna pani 

v Martine, 

- informáciami k organizácii turnaja O zimný pohár TFZ, 

- termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2022: predpokladané 

zasadnutia VV TFZ – 28.02., 21.03., 25.04., 23.05., 27.06., riadna konferencia a aktív ŠTK – 

predpokladaný termín 01.07.2022 (termín bude upresnený v závislosti od aktívu SsFZ), 

- informáciami z volebnej konferencie SsFZ, ktorá sa konala online hlasovaním v termíne 17.-

18.01.2022, 

- kandidátmi na členov do orgánov SsFZ, 

 

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

1. Oznamujeme kompletné výsledky ankety Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec roka 

2021, Najlepší žiak roka 2021, Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca, ktoré sú zverejnené 

aj na webovom sídle TFZ: 

Najlepší dorastenec rok 2021 – Ján Nepela (TJ Dynamo Príbovce/FC Tatran Kláštor p. Znievom)  

Najlepší žiak roka 2021 – Dominik Marček (TJ Družstevník Dražkovce) 

Píšťalka roka 2021 – Michal Štancel 

Trénerská osobnosť Turca – Ing. Milan Koleník.  

Najlepší futbalisti roka 2021 (kategória dospelí): 

1. miesto: Ľuboš Thomka, Trebostovo, 152 bodov 

2. miesto: Viktor Rác, Lipovec, 98 bodov 

3. miesto: Peter Šulan, 94 bodov 

4. miesto: Tomáš Krnáč, Bystrička, 87 bodov 

5. miesto: Ivan Štrbák, Príbovce, 80 bodov 

6. miesto: Tomáš Gallik, Blatnica, 79bodov 

7. miesto: Lukáš Čiljak, Dražkovce, 75 bodov 

8. miesto: Branislav Plešo, Mošovce 55 bodov 

9. miesto: Michal Bízik, Príbovce, 55 bodov 

10. miesto: Marián Moškvan, Trebostovo, 40 bodov 

11. miesto: Jakub Malko, Bystrička, 38 bodov 

 

2. 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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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. 

 

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

1. Dňa 03.02.2022 bol futbalovým klubom prihláseným do turnaja O zimný pohár TFZ zaslaný 

manuál spolu s propozíciami a pavúkom k turnaju. Rozlosovanie pohára bude zapracované v ISSF 

v najbližších dňoch. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Oznamujeme všetkým rozhodcom a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou 

časťou súťaží sa uskutoční dňa 12.03.2022 (sobota) v penzióne Čierna pani v Martine so 

začiatkom o 8.30 hod. (prezentácia). Žiadame všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje 

súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. 

Účastnícky poplatok (čiastočné náklady s organizáciou seminára) 10 € je možné uhradiť na 

sekretariáte TFZ alebo na účet TFZ: IBAN SK89 0900 0000 0000 6133 0628, VS: 2022, správa pre 

prijímateľa: seminár R, MENO, PRIEZVISKO. V prípade neúčasti na tomto seminári bude 

preskúšanie v náhradnom termíne za poplatok 15 €. Seminára sa môžu zúčastniť aj noví 

záujemcovia o rozhodovanie. Bližšie informácie k semináru poskytne predseda KR Ing. Peter Šmid, 

t.č. 0908 969 470 u ktorého sa môžu prihlásiť aj noví záujemcovia o rozhodovanie.  

 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 


