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

1. Upozorňujeme FK, že prestupy bez obmedzenia je možné podávať do 15.07.2021. Aby bola 

žiadosť o prestup bez obmedzenia (prestup klasický) spracovaná, musia sa všetky zainteresované 

strany (nový klub a hráč) vyjadriť k tejto žiadosti do 15.07.2022 do 23.59 hod.  Po tomto termíne 

bude možné podávať žiadosti len o prestup s obmedzením (hosťovanie), resp. transfery zo 

zahraničia a to v termíne do 30.09.2022. 

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

1. Začiatky súťaží dospelých prerokované klubmi na aktíve ŠTK: 

I. trieda – nedeľa 07. augusta 2022  

II. trieda – nedeľa 21. augusta 2022 

 

Úsek súťaží mládeže:  

1. Začiatky súťaží mládeže prerokované klubmi na aktíve ŠTK: 

Dorast U19 – sobota 20. augusta 2022 

Starší žiaci U15 – nedeľa  21. augusta 2022 

Mladší žiaci U13 – streda 17. augusta 2022 

Staršia prípravka U11 – sobota 20. augusta 2022 

Mladšia prípravka U09 – streda 31. augusta 2022.  

 

2. Pripomíname FK, že v mládežníckych súťažiach TFZ môže klub uzatvoriť dohodu s iným 

klubom o vytvorení spoločného družstva mládeže okrem vekovej kategórie prípravka, ktorej 

platnosť je jeden súťažný ročník. Uvedenú dohodu je klub, ktorý bude z nej zodpovedný voči 

tretím osobám, povinný predložiť na schválenie najneskôr 10 dní pred začiatkom súťaže 

riadiacemu orgánu súťaže, v ktorej má spoločné družstvo klubov súťažiť. Dohoda o vytvorení 

spoločného družstva je k dispozícii na webovom sídle TFZ v časti Dokumenty – základné 

dokumenty.  

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Pavol Šuhaj): 

Z dôvodu povinnosti uvádzania trénerov v zápisoch o stretnutí vo všetkých kategóriách 

oznamujeme FK nasledovné:   

- 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  

 

- Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Kysúc organizuje školenie trénerov 

UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. v Čadci v termíne od 7. septembra do 21. novembra 2022. 

mailto:tfz@tfz.sk
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/uefa-c-2022rk-dk-info-2022-06-05-06-46-47.pdf
https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2022/06/uefa-c-2022rk-dk-info-2022-06-05-06-46-47.pdf


Maximálny počet účastníkov je 24. Termín na podanie prihlášky je do 15.08.2022. 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-2022ca-info-

2022-06-30-10-04-26.pdf  

Nedodržanie povinnosti uvádzania trénerov v zápisoch o stretnutí bude riešené disciplinárnou 

sankciou. 

 

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. 

 

2. KR TFZ oznamuje, že letný seminár R TFZ sa uskutoční v piatok 29.07.2022 o 16.00 hod. 

v zasadačke administratívnej budovy ŠPORT Park Pltníky. Účasť na seminári je 

podmienkou pre zaradenie na nominačnú listinu R pre ročník 2022/2023. Žiadame R, aby svoju 

účasť ale aj neúčasť oznámili najneskôr do 26.07.2022 (utorok) predsedovi KR TFZ p. Šmidovi 

formou SMS alebo e-mailom na smid.peter@post.sk.  

 

3. Od 01.07.2022 je možné generovať členské poplatky SFZ. R a DZ majú možnosť si 

vygenerovať členské poplatky SFZ samostatne alebo prostredníctvom TFZ. Prostredníctvom 

TFZ je možná úhrada len pre R a DZ, ktorý uhradí členský poplatok na novú sezónu 2022/2023 

na účet TFZ alebo na sekretariáte v termíne do 29.07.2022 (najneskôr na seminári R).  Po tomto 

termíne si R a DZ uhrádza členský poplatok výhradne len cez svoje konto v ISSF.   

 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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