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

1. 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. 

 

2. 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. Z dôvodu covidovej situácie v družstve TJ Družstevník Dubové, o ktorej sa ŠTK dozvedela 

dňa 09.02.2022, bolo operatívne zaradené do turnaja družstvo, ktoré prejavilo záujem zúčastniť 

sa turnaja tesne po uzavretí prihlášok v novembri 2021. Turnaja O Zimný pohár TFZ 

SPORTIKA CUP sa za družstvo Dubového zúčastní družstvo dospelých TJ Žiara Horná 

Štubňa. Prvé zápasy 1. kola turnaja O zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP sa uskutočnia dňa 

13.02.2022 (nedeľa) na HP Pltníky: 

o 14.00 hod. Sklené – Malý Čepčín 

o 16.00 hod. H. Štubňa – Lipovec 

 

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. 

 

2. Dňa 03.03.2022 (štvrtok) o 16.00 hod. sa na HP Pltníky uskutoční ukážkový tréning 

prípravky (U9,U11), ktorého sa môžu zúčastniť tréneri prípraviek. Na ukážkový tréning sa 

môžu tréneri prihlásiť u Rastislava Fučelu na tel. č. 0907 831 441 alebo e-mailovej adrese 

fucelarasto9@gmail.com.  
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Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Obsadenie rozhodcov pre zápasy 1. kola turnaja O zimný pohár TFZ SPORTIKA CUP, ktoré 

sa uskutočnia dňa 13.02.2022: 

o 14.00 hod. Sklené – Malý Čepčín (Paľovčík, Štancel ) 

o 16.00 hod. H. Štubňa – Lipovec (Štancel, Paľovčík) 

 

2. 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 


