
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 24 – ročník 2016/2017 – 12. 01. 2017 

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

1. Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu TFZ, a taktiež rozhodcom SsFZ, ktorí 

rozhodovali v súťažiach TFZ v roku 2016, že si môžu na sekretariáte TFZ do 23.01.2017 

prevziať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie 

obdobie 2016. 

2. Dňa 20. januára 2017 (piatok) sa bude konať 22. ročník reprezentačného plesu TFZ, 

ktorý je tradične spojený s vyhlásením najlepšieho futbalistu za rok 2016, najlepšieho 

dorastenca a najlepšieho žiaka. Vstupenky je možné zakúpiť na sekretariáte TFZ. 

3. Upozorňujeme FK, na niekoľko dôležitých informácií z Registračného a prestupového 

poriadku SFZ: 

a) aktuálne zimné registračné obdobie  

– od 01.01.2017 do 15.03.2017 – prestup bez obmedzenia,  

– od 01.01.2017 do 31.03.2017 – prestup s obmedzením,  

b) Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením je platný do 30.06. 

príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky 

preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Prestup s obmedzením, ktorý bol 

schválený v letnom registračnom období je možné predčasne ukončiť v tomto registračnom 

období, avšak vyžaduje sa súhlas hráča ako aj obidvoch klubov. V prípade, že hráč ukončí 

prestup s obmedzením v zimnom registračnom období je možné vykonať ďalší transfer do 

iného klubu. Avšak treba dbať na dodržanie ustanovenia č. 18/5 RaPP. 

c) Transfer sa vykonáva na základe žiadosti o transfer, ktorú podáva klub, do ktorého má byť 

hráč preregistrovaný prostredníctvom ISSF. 

d) Hráč je povinný vyjadriť sa k žiadosti o vykonanie transferu do troch dní od podania žiadosti 

prostredníctvom ISSF. Ak sa hráč v tejto lehote nevyjadrí, matrika transfer nevykoná. 

e) V prípade prestupu amatéra sa súhlas materského klubu nevyžaduje. Za prestup amatéra 

vzniká materskému klubu nárok na odstupné, ktoré je povinný uhradiť nový klub podľa článku 

37 RaPP, pokiaľ sa materský a nový klub nedohodnú inak. Dohoda podľa predchádzajúcej 

vety musí mať písomnú formu alebo musí byť uzatvorená prostredníctvom ISSF. 

f) Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade prestupu amatéra počas registračného 

obdobia s obmedzením. Materský klub je povinný sa k žiadosti o prestup s obmedzením 

vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak materský klub v tejto lehote nevyjadrí 

súhlas s prestupom, matrika transfer nevykoná. 

4. Oznamujeme FK, že novým prezidentom MFK Tepličan je pán Jaroslav Fidrik. 

Hospodárska komisia – zasadnutie 29.12.2016 (predseda Jozef Bučko): 

1. MFK Tepličan, ku dňu 29.12.2016 neevidujeme úhradu MZF za mesiac november 2016, 

ktorej splatnosť bola 12.12.2016. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 30. 12. 2016 (predseda Pavol Baják): 

D – 120 Na základe oznámenia  HK  TFZ , DK dôrazne upozorňuje  MFK  T. T. Teplice na  

úhradu MZF  za mesiac  november, ktorej  splatnosť  bola  12.12.2016  a zároveň  

určuje nový  termín úhrady do 05. 01. 2017, uhr.  10 €  v MZF. DP 64 – 1b 

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

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Tileschová – sekretár TFZ 
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