
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 2 – ročník 2016/2017 – 14. 07. 2016 

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

1. Oznamujeme FK, že novým predsedom OFK Slovenské Pravno je Pavol Grusmann, tel.č. 

0905 790 136, e-mail: pgrusmann@gmail.com.  

2. Upozorňujeme FK, aby svoje kontakty v ISSF aktualizovali. V prípade zmeny štatutárneho 

orgánu klubu, je potrebné doručiť na TFZ zápisnicu z členskej schôdze a uznesenie z voľby 

tohto štatutára.  

3. VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 6.7.2016 schválil návrh úpravy RaPP čl. 19 ods. 2 – 

registračné obdobie. V zmysle schváleného návrhu sa registračné obdobia upravujú 

nasledovne: 

a) od 1.7. do 31.8. kalendárneho roka (letné reg. obdobie bez obmedzenia), 

b) od 1.7. do 30.9. kalendárneho roka (letné reg. obdobie s obmedzením), 

c) od 1.1. do 15.3. kalendárneho roka (zimné reg. obdobie bez obmedzenia), 

d) od 1.1. do 30.3. kalendárneho roka (zimné reg. obdobie s obmedzením). 

Upozorňujeme tiež na mechanizmus vyplácania odstupného, článok 37, odsek 2, kedy sa 

prihliada vek hráča, ktorý dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje (nie podľa veku v 

čase ohlásenia transferu).  

4. Dňa 12.7.2016 bol do systému ISSF doplnený typ transferu Prestup s obmedzením (s 

povinným súhlasom materského klubu hráča). Upozorňujeme na to, že tento typ transferu hráča 

je vždy na obdobie do konca sezóny, čiže do 30.6. (rok podľa aktuálnej sezóny). Zároveň Vám 

dávame na vedomie, že dňom 12.7.2016 boli automaticky ukončené všetky platné hosťovania 

amatérov (schválené v minulosti na dlhšiu dobu ako do 30.6.2016), podľa platného znenia 

Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Aktív TFZ konaný 01.07.2016: 

Začiatky súťaží mládeže a dospelých v zmysle pozmeňujúcich návrhov prerokovaných 

a schválených na konferencii TFZ: 

I. QUICK trieda – 07.08.2016; II. QUICK trieda – 21.08.2016; U19 – Romantics.sk – súťaž 

začína 3. kolom – 20.08.2016 (1.kolo – 1.9., 2.kolo – 15.9.); U15 žiaci – súťaž začína 3. kolom 

– 21.08.2016 (1.kolo – 1.9., 2.kolo – 15.9.); U11 prípravka – jeseň 2016/2017 – 2 skupiny A – 

B – súťaž začína 01.09.2016 predohrávkou 8. kola, 1. kolo – 03.09.2016. 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Letný seminár R a DZ bude 29.07.2016 o 15.30 hod. v zasadačke TFZ. Po jeho prerokovaní 

budú náhradné fyzické previerky. Bližšie informácie v Úradnej správe č. 1. Seminára sa môžu 

zúčastniť aj noví záujemcovia o rozhodovanie, bližšie informácie poskytne predseda KR Ing. 

Peter Šmid, t.č. 0908 969 470.  

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Tileschová – sekretár TFZ 
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