
 

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 32 – ročník 2021/2022 – 03. 03. 2022 

 

 

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

1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 28.02.2022 okrem iného zaoberal: 

- informáciami o pripravenosti školenia R a DZ, ktoré sa uskutoční 12.03.2022 v penzióne Čierna 

pani v Martine, 

- informáciami o školení trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie, ktoré sa uskutočnilo 

v Martine v období 08.11.2021-14.02.2022, 

- informáciami k dohrávkam stretnutí jesennej časti ročníka pred jarnou časťou ročníka 

2021/2022, 

- informáciami k semifinálovým a finálovým stretnutiam Zimného pohára TFZ SPORTIKA 

CUP, 

- informáciami k vyhodnoteniu ankety Najlepší futbalista roka 2021, Najlepší dorastenec a žiak 

roka 202, Píšťalka roka 2021 a Trénerská osobnosť Turca, ktorých odovzdanie ocenení sa 

uskutoční dňa 13.03.2022 (nedeľa) pred finálovým stretnutím o 1. miesto Zimného pohára TFZ 

SPORTIKA CUP na HP Pltníky, 

- informáciami z volebnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutočnila 25.02.2022 v Senci, 

- informáciami k projektu Eurá z Eura, okrem iného odporúčaniami vybraných projektov, 

Schválil: 

- účtovnú závierku TFZ 

- sumu na vyplatenie 50% nákladov t.j. 65 €/účastník za školenie trénerov UEFA GRASSROOTS 

C licencie pre trénerov, ktorí úspešne ukončili školenie a boli nahlásení futbalovými klubmi pred 

začiatkom školenia. 

 

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

1. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac február 2022 je do 

10.03.2022.  

 

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. 

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

ŠTK-S-21 Oznamujeme, že MFS II. VITAR triedy jesennej časti 12. kolo Slov. Pravno – Sklené 

sa uskutoční dňa 20.03.2022 (nedeľa) o 15.00 hod. v zmysle vzájomnej dohody a schváleného 

termínu pod ŠTK-S-20. 

 

ŠTK-S-22 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  
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Úsek súťaží mládeže:  

ŠTK-M-50 V zmysle uznesení ŠTK-M-47 a ŠTK-M-48 oznamujeme, že dohrávané stretnutia 

jesennej časti súťaží dorastu U19 sa uskutočnia nasledovne: 

5. kolo Dražkovce – Diviaky „B“ dňa 30.03.2022 (streda) o 16.00 hod., 

3. kolo Dražkovce – Košťany dňa 02.04.2022 (sobota) o 15.30 hod., 

10. kolo Diviaky „B“ – Dražkovce dňa 06.04.2022 (streda) o 16.00 hod., 

8. kolo Košťany – Dražkovce dňa 09.04.2022 (sobota) o 15.30 hod. 

 

ŠTK-M-51 Oznamujeme, že MFS starších žiakov U15 jesennej časti 7. kolo Horná Štubňa – 

Ďanová sa uskutoční dňa 03.04.2022 (nedeľa) o 10.00 hod. v zmysle nariadeného termínu pod 

ŠTK-M-48. 

 

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj): 

1. TFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizoval v období 08.11.2021-14.02.2022 školenie trénerov 

UEFA GRASROOTS C licencie. TFZ ponúkol možnosť absolvovať školenie pre všetkých 

v  Martine a tiež na toto školenie Výkonný výbor TFZ vyčlenil finančné prostriedky, o čom boli 

kluby informované prvýkrát v Úradnej správe č. 11 (naposledy v ÚS č. 14). Dňa 14.02.2022 

úspešne ukončili školenie UEFA GRASROOTS C licencie nasledovní tréneri: Dušan Hrivnák, 

Michal Jaško, Peter Lustig, Matej Nosek, Alena Rumanová, Róbert Stráňava, Juraj Václavík, 

Jozef Záborský. Vyššie spomínaným trénerom ako aj futbalovým klubom, ktoré týchto trénerov 

nahlásili pred začiatkom školenia, bola e-mailom  dňa 03.03.2022 zaslaná žiadosť o preplatenie 

50 % nákladov za školenie, t.j. 65 €/účastník. Žiadame o zaslanie vyplnenej žiadosti e-mailom 

(scen), resp. poštou najneskôr v termíne do 24.03.2022. Po tomto termíne budú finančné 

prostriedky zaslané na bankový účet, ktorý bude uvedený vo vyplnenej žiadosti.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Obsadenie rozhodcov pre semifinálové zápasy Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP, ktoré 

sa uskutočnia dňa 05.03.2022 (sobota) na HP Pltníky: 

o 16.00 hod. Sklené – Horná Štubňa (Vallo, Bajcár, Čordáš) 

o 18.00 hod. Mošovce -Trebostovo (Bajcár, Vallo, Čordáš) 

 

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). 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 

 

 

 



 


