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

1. V zmysle rozhodnutia Konferencie SFZ (25.02.2022 v Senci) môžu FK čerpať kredity 

z príspevku uznanému športu pre nákup tovarov a služieb na e-shope SFZ (www.futbalnet.shop). 

Príspevok v celkovom objeme 1 780 121 € je rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych hráčov 

v jesennej časti ročníka 2021/2022, t.j. hráčov mládeže do U23 vrátane s výnimkou hráčov 

futbalových akadémií a ÚTM, ktorí budú mať v súťažnom ročníku 2021/2022 aspoň 3 oficiálne 

štarty v zápasoch podľa uzatvorených zápisov o stretnutí. Výška príspevku na jedného takéhoto 

hráča je 37,85 € (celková suma pre kluby v rámci TFZ je to 30 086,32 €). 

 

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-23 Stretnutia Zimného pohára TFZ SPORTIKA CUP sa uskutočnia dňa 13.03.2022 

(nedeľa) na HP Pltníky: 

o 13.45 hod. Sklené – Mošovce (o 3. miesto) 

o 16.00 hod. Horná Štubňa – Trebostovo (finále) 

 

ŠTK-S-24 TMK 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. Z toho dôvodu upozorňujeme všetky kluby na 

povinnosť uvádzania trénerov v zápisoch o stretnutí. Nedodržanie tejto povinnosti bude riešené 

disciplinárnou sankciou. 

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

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

dňa 13.03.2022 (nedeľa) na HP Pltníky: 

o 13.45 hod. Sklené – Mošovce (o 3. miesto, Kosturský st., Kuteľ, Vallo) 

o 16.00 hod. Horná Štubňa – Trebostovo (finále, Kuteľ, Kosturský st., Vallo) 

 

2. Dňa 07.03.2022 boli rozhodcom e-mailom zaslané Dohody o pracovnej činnosti, resp. Dohody 

o brigádnickej práci študenta. Žiadame R a DZ aby doručili podpísanú dohodu do schránky TFZ 

alebo osobne na sekretariát TFZ v termíne do 11.03.2022 (piatok) do 14.00 hod., najneskôr 

však na seminár R dňa 12.03.2022 (sobota). Rozhodcovia, ktorí si nemôžu Dohodu vytlačiť 
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a doručiť, môžu ju prísť podpísať na sekretariát TFZ. Rozhodca ktorý nedoručí riadne podpísanú 

Dohodu včas nemôže byť delegovaný. 

 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 


