
 

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 31 – ročník 2021/2022 – 24. 02. 2022 

 

 

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 17.02.2022 vo veku nedožitých 83 rokov 

navždy opustil bývali delegát zväzu, dlhoročný člen komisie rozhodcov TFZ pán Ing. Milan 

Holotík. Česť jeho pamiatke.  

 

Taktiež Vám oznamujeme, že nás dňa 22.02.2022 vo veku nedožitých 65 rokov navždy opustil 

bývali dlhoročný predseda TJ Družstevník Slovany pán Milan Pakan. Posledná rozlúčka so 

zosnulým bude v piatok 25.02.2022 o 9.30 hod. v Dome smútku v Slovanoch. Česť jeho pamiatke.  

 

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

1. Najbližšie zasadnutie VV TFZ sa uskutoční dňa 28.02.2022 o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ.  

 

2. Dňa 24.02.2022 bola hráčom, ktorí sa umiestnili v anketa Najlepší futbalista roka 2021, 

Najlepší dorastenec a žiak roka 2021, rozhodcovi, ktorý bol vyhodnotený ako Píšťalka roka 2021 

a trénerovi, ktorý získal ocenenie Trénerská osobnosť Turca, zaslaná informácia e-mailom 

o mieste a čase odovzdania ocenení. Oznamujeme aj širokej futbalovej verejnosti, že 

odovzdanie ocenení sa uskutoční dňa 13.03.2022 (nedeľa) o 15.45 hod. na ihrisku Športpark 

PLTNÍKY pred finálovým stretnutím Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP. 

  

3. 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. 

 

4. 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. 

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

1. Semifinálové stretnutia Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP sa uskutočnia dňa 05.03.2022 

(sobota) na HP Pltníky: 

o 16.00 hod. Sklené – Horná Štubňa  

o 18.00 hod. Mošovce -Trebostovo 

 

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.  
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Disciplinárna komisia – zasadnutie 22. 02. 2022 (predseda Pavol Baják): 

U – 98  Čiljak Lukáš 1161545 Dražkovce, vylúčený po 2 ŽK v stretnutí Zimného pohára TFZ 

SPORTIKA CUP medzi TJ ŠK Drienok Mošovce – TJ Družstevník Dražkovce, DS: 

Vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia, povahu priestupku ako aj osobu 

previnilca, DK má za to, že k jeho náprave postačí samotné prerokovanie 

disciplinárneho previnenia v rámci disciplinárneho konania a preto upúšťa od 

uloženia disciplinárnej sankcie, DP 38-1. 

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

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). Program seminára je zverejnený na webovom sídle 

TFZ a bol zaslaný R aj e-mailom. 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 


