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

1. Dňa 19.11.2020 bol e-mailom FK zaslaný anketový lístok k 2. kolu ankety „Najlepší futbalista 

roka 2020“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2020“ a „Najlepší žiak za rok 2020“. Žiadame FK 

o dodržanie termínu 6. decembra 2020 na doručenie (skenom) vyplneného anketového lístka. 

2. Upozorňujeme FK, že SFZ na základe rozhodnutia najvyšších riadiacich a legislatívnych 

orgánov SFZ pristúpili k úpravám v ISSF, ktoré sú nevyhnutné nielen z pohľadu dodržiavania 

noriem SFZ, ale aj GDPR a iných všeobecne záväzných predpisov. Hlavná zmena je v nominácii 

osôb do realizačných tímov, nie hráči, ale tréneri a ostatné osoby na sezónnej súpiske družstva v 

ISSF. Dňa 06.11.2020 boli vymazané všetky osoby v realizačných tímoch a bude ich potrebné 

novým spôsobom doplniť opakovane aj s ich súhlasom. Upozorňujeme na hlavný problém, ktorý 

môže nastať a to je, že mnohí tréneri nemajú aktívne kontá v ISSF a tým pádom im nebude možné 

doručiť e-mail s odkazom na potvrdenie žiadosti od Vás, aby Vám dali súhlas na nahratie do 

súpisky. Poprosím teda klubových manažérov, aby si v tomto prípade vyžiadali od trénera/ov e-

mailové adresy a bezodkladne ich poslali aj s registračnými číslami osôb na e-mail tfz@tfz.sk. 

Kompletný návod na použitie nájdete tu https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-

druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu. 

 

Ekonomická komisia (predseda Jozef Bučko): 

1. Ku dňu 18.11.2020 (deň zasadnutia EK TFZ) neevidujeme úhradu MZF v lehote splatnosti za 

mesiac október 2020, ani v náhradnom termíne stanovenom DK TFZ, od TJ Družstevník Belá – 

Dulice. EK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK. 

2. EK TFZ berie na vedomie žiadosť doručenú od ŠK Drienok Mošovce. 

 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 18. 11. 2020 (predseda Pavol Baják): 

U – 92 Na základe podnetu EK TFZ TJ Družstevník Belá - Dulice, DK za nesplnenie si 

povinnosti uvedenej pod U-91 (neuhradenie MZF za mesiac október), DK ukladá 

pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie a zároveň stanovuje nový termín úhrady do 

23.11.2020. V prípade nesplnenia si povinnosti v lehote úhrady, DK uloží ďalšiu DS 

(pokutu, zákaz prestupov,...) podľa čl. 64-7 DP, DP 64-1b, 64-4 

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

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 
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