
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 29 – ročník 2016/2017 – 16. 02. 2017 

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

1. V prípade, že došlo ku zmenám zodpovedných funkcionárov v kluboch, žiadame poslať na 

sekretariát TFZ zápisnicu z členskej schôdze a prezenčnú listinu a kontaktné adresy, taktiež, ak 

došlo k zmene čísla účtu (IBAN), je potrebné poslať kópiu zmluvy s bankou resp. výpis z účtu, 

aby boli následne tieto zmeny zaznamenané v ISSF. 

2. Oznamujeme FK, že nová korešpondenčná adresa SFZ je Tomášikova 30 C, 821 01 

Bratislava. 

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 (hráč môže byť v 

priebehu jedného súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať 

v súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za dva kluby). 

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  

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Oznamujeme všetkým R a DZ pôsobiacich v súťažiach TFZ, že seminár pred jarnou časťou 

súťaží sa uskutoční 18. – 19. marca 2017 (sobota - nedeľa) v hoteli Gader v Blatnici.  Poplatok 
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10 Eur (zahŕňa ubytovanie a stravu) je potrebné uhradiť do 28. februára 2017 na sekretariáte 

TFZ u sl. Tileschovej. Začiatok seminára bude v sobotu 18. marca 2017 o 8.30 hod. Žiadame 

všetkých rozhodcov a delegátov, aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti naplánovali tak, 

aby sa mohli uvedeného seminára zúčastniť. 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 


