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

1. Informujeme, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 05.04.2022 schválil úspešných žiadateľov 

v rámci projektu EURÁ z EURA, ktorý sú zverejnený na webovom sídle SFZ. Z regiónu Turiec 

boli úspešní: Diviaky, Dražkovce, Košťany a mesto Martin. Oznamujeme týmto FK, že dňa 

12.04.2022 (utorok) o 10.00 hod. sa v priestoroch Reštaurácie Stráže nad Zvolenom 

uskutoční v spolupráci so zástupcami SFZ porada úspešných žiadateľov o dotáciu z projektu 

EURÁ z EURA. Projektový manažér SFZ preto žiada úspešných žiadateľov, aby na poradu 

vyslali jedného zástupcu. 

 

2. Informujeme FK pôsobiace v mládežníckych súťažiach SsFZ že KM SsFZ pozýva 

zástupcov týchto klubov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 12.04.2022 o 17.00 hod. v 

priestoroch Press centra na štadióne MFK Ružomberok. Diskutovať sa bude o súčasnej 

situácii, ako aj o výhľadoch do budúcich sezón. O stretnutí informoval aj sekretár TFZ e-mailom 

dňa 06.04.2022 zainteresované FK. Žiadame, aby nám tieto FK nahlásili osobu, ktorá sa 

spomínaného stretnutia zúčastní za ich klub. 

 

3. Upozorňujeme FK, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac marec 2022 je do 

12.04.2022.  

 

4. 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-33 Na základe vzájomnej dohody a ISSF podania súhlasíme s odohraním MFS II. VITAR 

triedy, 16. kolo Valča - Slovenské Pravno dňa 10.04.2022 o 15.30 hod. na HP Slovenské 

Pravno. 

 

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj): 

1. 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. Školenia resp. semináre organizované inými futbalovými zväzmi v spolupráci s Technickým 

úsekom SFZ: 

- školenie UEFA C licencie 2022 pre začínajúcich trénerov v Považskej Bystrici, v termíne 

21.04.-12.06.2022. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.04.2022, všetky informácie sú 

zverejnené na webe SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia, 
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- seminár na predĺženie UEFA B licencie (v rozsahu 5 hodín) – organizátor TMK ObFZ 

Prievidza, dňa 16.04.2022 v Prievidzi. Prihlásiť sa na seminár je možné do 10.04.2022, všetky 

informácie sú zverejnené na webe SFZ v časti SFZ/Tréneri/Kontinuálne vzdelávanie/Semináre. 

Pripomíname, že družstvá zaradené v súťažiach riadených TFZ môže v stretnutí viesť iba osoba, 

spĺňajúca kvalifikáciu trénera. 

 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 05. 04. 2022 (predseda Pavol Baják): 

U – 102  Maruniak Patrik 1233362 Mošovce, vylúčený za HNS voči DO, DS: 2 SSN od 

04.04.2022, DP 48-2b, 

U – 103  Duranzia Michal 1174136 Košťany, DK prijala žiadosť menovaného o zmenu DS na 

podmienečnú a tejto žiadosti vyhovuje. Zároveň mení pôvodnú DS uvedenú pod U-

92 na 1 SSP do 31.08.2022, DP 41-1,2, 

U – 104  Pozastavenie výkonu športu na 1 SSN po udelené 5 ŽK od 04.04.2022: 

Šulan Peter 1154735 Blatnica 

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

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. KR TFZ pozýva rozhodcov Marka Ványho a Michala Štancla na zasadnutie komisie 

rozhodcov dňa 12.04.2022 (utorok) o 16.00 hod. na sekretariáte TFZ. 

 

2. KR TFZ berie na vedomie úplnú vetáciu rozhodcu Romana Wehleho od TJ ŠK Drienok 

Mošovce. 

 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 


