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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. Upozorňuje, že v prípade prestupu s obmedzením je materský klub oprávnený sa k žiadosti 

vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub 

k prestupu v lehote podľa prvej vety nevyjadrí, má sa za to, že s prestupom s obmedzením súhlasí 

a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18/13 z 08.06.2021) 

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

1. Ďalšie zápasy 1. kola Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP sa uskutočnia dňa 19.02.2022 

(sobota) na HP Pltníky: 

o 14.00 hod. Mošovce – Dražkovce  

o 16.00 hod. Trebostovo – T. Kľačany 

Dôrazne žiadame FK, aby si v predstihu pripravili nominácie družstiev a realizačného tímu 

na zápas!! Priestor medzi jednotlivými zápasmi je minimálny a po odohraní zápasov Zimného 

pohára TFZ SPORTIKA CUP využívajú HP Pltníky aj iné kluby na prípravné zápasy podľa 

predpísaného harmonogramu, ktorý je potrebné dodržať. 

 

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj): 

1. 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.  

 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 15. 02. 2022 (predseda Pavol Baják): 

U – 95  Klein Tomáš 1118014  H. Štubňa, vylúčený za HNS voči súperovi podľa čl. 46 DP, 

DS: 1 SSN od 14.02.2022, DP 46-2a, 

U – 96  Tomahogh Peter 1179153 H. Štubňa, vylúčený za HNS voči súperovi podľa čl. 49-

1a DP, DS: 2 týždne nepodmienečné od 14.02.2022, DP 49-2b, 

U – 97  Váradi Jozef 1234548 Lipovec, vylúčený za HNS voči súperovi podľa čl. 49-1a DP, 

DS: 2 týždne nepodmienečné od 14.02.2022, DP 49-2b. 

Proti rozhodnutiu DK je možno podať odvolanie podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

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

sa uskutočnia dňa 19.02.2022 (sobota): 
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o 14.00 hod. Mošovce – Dražkovce (Štancel, Paľovčík) 

o 16.00 hod. Trebostovo – T. Kľačany (Paľovčík, Štancel) 

 

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 


