
 

TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 49 – ročník 2021/2022 – 30. 06. 2022 

 

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

1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 27.06.2022 okrem iného zaoberal: 

- vyhodnotením rozhodcov a delegátov za jarnú časť ročníka 2021/2022, 

- vyhodnotením činnosti DK TFZ za ročník 2021/2022, 

- vyhodnotením súťaží súťažného ročníka 2021/2022, 

- informáciami k mládežníckym turnajom, ktoré sa uskutočnili v júni 2022, 

- návrhom na úpravu odmien delegovaných osôb od ročníka 2022/2023, ktorý je súčasťou RS 

TFZ 2022/2023, 

- informáciami o činnosti revíznej a odvolacej komisie TFZ 

- prípravou a zabezpečením konferencie TFZ, ktorá sa uskutoční dňa 06.07.2022 (streda) 

o v Lobby bare penziónu Čierna pani v Martine 

Schválil: 

- rozpis futbalových súťaží TFZ pre ročník 2022/2023 

- návrh programu konferencie TFZ 

- návrh kandidáta na člena VV TFZ a zároveň predsedu trénersko-metodickej komisie TFZ za 

Výkonný výbor TFZ 

 

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

1. Oznamujeme FK, že dňa 30.06.2022 boli e-mailom zaslané informácie na FK vo veci prevzatia 

1ks tlačiarne/klub.  

 

2. Riadna konferencie TFZ, sa uskutoční 06. júla 2022 (streda) o 16.00 hod. v Lobby bare 

penziónu Čierna pani v Martine. Po skončení konferencie TFZ sa uskutoční aktív ŠTK TFZ. 

Pozvánky boli zaslané e-mailom dňa 29.06.2022 na e-mailové adresy štatutárov. Materiály na 

rokovanie konferencie spolu s programom sú od 29.06.2022 zverejnené na webovom sídle TFZ 

v časti Štruktúra zväzu – Konferencia TFZ – Materiály na rokovanie po zadaní hesla, ktoré bolo 

uvedené na pozvánke, kde sa môžete s nimi oboznámiť, pripadne si ich pre vlastnú potrebu 

vytlačiť. 

 

3. Na Riadnej konferencii TFZ sa uskutočnia aj doplňujúce voľby na člena Výkonného výboru 

TFZ – predsedu trénersko-metodickej komisie. Týmto vyzývame oprávnené osoby, aby svoje 

návrhy na kandidátov doručili písomne na sekretariát do 02.07.2022 do 16.00 hod.   

 

4. Sekretár TFZ v dňoch 07.-08.07.2022 čerpá riadnu dovolenku. V prípade potreby môžete 

napísať svoje požiadavky na tfz@tfz.sk, na ktoré Vám bude odpovedané alebo v nevyhnutných 

prípadoch kontaktovať prezidenta TFZ. Elektronické transfery budú schvaľované v zmysle 

RaPP-u. Kontá hráčov je možné založiť na TFZ v pracovnej dobe mimo riadnej dovolenky 

sekretára TFZ alebo na ktorejkoľvek matrike ObFZ resp. RFZ (spolu 38 matrík v rámci SFZ). 

 

5. Žiadosť o prestup amatéra v letnom registračnom období sa podáva:  

- od 26.06. do 15.07. 2022 (letné registračné obdobie bez obmedzenia),  

- od 01.07. do 30.09. 2022 (letné registračné obdobie s obmedzením),  

- od 01.07. do 30.09. 2022 (letné registračné obdobie zo zahraničia). 
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6. 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 mali 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 30 086,40 € z ktorý ostáva vyčerpať ešte 13 072,19 €. Upozorňujeme FK 

Slovany, Trebostovo, Háj, Dubové, Blatnica, Mošovce, že aj tieto kluby môžu čerpať kredity 

aj napriek tomu, že nemajú v súťažnom ročníku 2021/2022 žiadne mládežnícke družstvo, avšak 

majú hráčov do U23, ktorí mali 3 oficiálne štarty v zápasoch. Výšku príspevku ako aj zostatok si 

môžu FK pozrieť na webe https://podporamladeze.futbalsfz.sk/. Finančné prostriedky je možné 

použiť (reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2022. 

 

Trénersko-metodická komisia (poverený predseda Pavol Šuhaj): 

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ LFZ a OFZ organizuje školenie 

trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Ružomberku (4 bloky školenia) a Dolnom 

Kubíne (2 bloky školenia) v termíne od 8. augusta do 24. októbra 2022. Maximálny počet 

účastníkov je 24. Termín na podanie prihlášky je do 15.07.2022. Podrobné informácie ohľadom 

organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na nasledujúcom 

odkaze:  

https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/uefa-c-2022rk-dk-

info-2022-06-05-06-46-47.pdf  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Noví záujemcovia o rozhodovanie sa môžu prihlásiť u predsedu KR TFZ p. Ing. Petra Šmida 

na tel.č. 0908 969 470. 

 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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