
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 25 - ročník 2016/2017 – 19. 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. 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. 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Začiatky MFS jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017: 

I. QUICK trieda – 14. kolo, 25.03.2017 resp. 26.03.2017 

II. QUICK trieda – 10. kolo, 08.04.2017 resp. 09.04.2017 

Komisia mládeže (predseda Peter Moric): 

Začiatky MFS jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017: 

Dorast – U19 – Romantics.sk – 14. kolo, 25.03.2017 

Žiaci – U15 – 14. kolo, 26.03.2017 

Prípravka – U11 – nadstavbová časť, 22.04.2017  

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík): 

1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci 

s TMK LFZ doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie 

(slúži na predĺženie trénerskej licencie) dňa 05. februára 2017 (nedeľa)  v Liptovský Jáne –

hotel ALEXANDRIA  v rozsahu  5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive 

(www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality) do 25. januára 2017 mailom na adresu 

peterstefanak@gmail.com, alebo igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho 
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seminára Vás žiadame o odovzdanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) - 

účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na 

číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.  

2. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci 

s TMK OFZ v období február – marec v Dolnom Kubíne školenie trénerov UEFA 

GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 

2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia 

účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie 

posielajte do 31. januára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka 

aktuality)  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, 

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

3. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci 

s TMK ObFZ RS v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov UEFA 

GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 

2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia 

účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie 

posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná 

stránka aktuality)  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK 

SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.  

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Oznamujeme FK a záujemcom o rozhodovanie, že v mesiaci marec 2017 bude KR TFZ 

organizovať viacdňové školenie R a DZ. V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu 

KR 0908 969 470. 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Tileschová – sekretár TFZ 
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