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

1. Upozorňujeme FK, že prestupy s obmedzením je možné podávať 31.03.2022. Aby bola 

žiadosť o prestup s obmedzením spracovaná, musia sa všetky zainteresované strany (nový klub, 

hráč, materský klub) vyjadriť k tejto žiadosti do 31.03.2022 do 23.59 hod.  

 

2. Dňa 24.03.2022 boli trénerom, ktorí úspešne ukončili školenie UEFA GRASROOTS C 

licencie (Dušan Hrivnák, Michal Jaško, Peter Lustig, Matej Nosek, Alena Rumanová, Róbert 

Stráňava, Juraj Václavík, Jozef Záborský) zaslané finančné prostriedky, ktoré predstavujú 50 % 

nákladov za školenie, t.j. 65 €. 

 

3. Dňa 27.03.2022 boli FK zaslané finančné prostriedky vo výške členských poplatkov 

vygenerované v jesennej časti ročníka (bez poplatku za správu ISSF), ktoré uhradili 

mládežníckym hráčom (do U19) hrajúcich súťaže TFZ. Finančné prostriedky boli v celkovej 

výške 1794 €.  

 

4. Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine sa predsedníctvo Rady FIFA rozhodlo 

v koordinácii s UEFA dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov (FIFA 

RSTP). Bližšie informácie nasledujúcom odkaze. https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-

statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/.  

Taktiež je možný transfer neplnoletých hráčov, avšak k žiadosti je potrebné pripojiť niekoľko 

dokumentov, ako napríklad doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o statuse odídenca 

(utečenca)... Takisto je rozdiel či neplnoletý hráč príde na Slovensko v sprievode aspoň jedného 

rodiča alebo bez sprievodu. Z toho dôvodu, ak má klub záujem o transfer takéhoto hráča, 

informujte sekretára TFZ, ktorý Vás poskytne konkrétne informácie.  

 

ŠTK (predseda Mgr. Daniel Borcovan): 

Úsek súťaží dospelých: 

ŠTK-S-31 Opakovane dôrazne žiadame oddiely o plnenie povinnosti Rozpisu súťaží TFZ, 

článok XI., bod 1. (Družstvá, zaradené v súťažiach riadených TFZ môže v stretnutí viesť iba 

osoba, spĺňajúca kvalifikáciu trénera.) a povinnosti uvádzať všetkých členov RT v Zápise 

o stretnutí (vrátane trénera mužstva). Po predchádzajúcom upozornení v ÚS ŠTK-S-24, 

nedodržanie tejto povinnosti bude riešené disciplinárnou sankciou. 

 

ŠTK-S-32 Nariaďujeme TJ Žiara Horná Štubňa urýchlené splnenie povinnosti Rozpisu súťaží 

TFZ, článok XV., bod 7. (Dve kryté hráčske lavičky pre 8 osôb, ...). Termín: do 9.4.2022. 

Kontrolu vykonajú delegované osoby a podajú správu v ZoS. 

 

Úsek súťaží mládeže:  

ŠTK-M-56 Na základe vzájomnej dohody a ISSF podania, ŠTK súhlasí s odohraním MFS 

dorastu U19 5. kolo Dražkovce – Diviaky dňa 20.04.2022 (streda) o 17.00 hod., čím sa 

upravuje rozhodnutie uverejnené v ÚS pod číslom ŠTK-M-47. 
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Disciplinárna komisia – zasadnutie 29. 03. 2022 (predseda Pavol Baják): 

U – 101  Velits Andrej 1286445 Príbovce, udretie súpera do tváre nie zanedbateľnou silou, 

DS: 1 SSN od 28.03.2022, DP 46-2a. 

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

 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Poplatok za oneskorené ospravedlnenie z MFS, podľa RS TFZ, čl. XXI, ods. 3: Riško 

Rastislav – 5 €, Ďubašáková Nikola – 5 €. R sú povinní uhradiť tento poplatok do 10 dní od 

zverejnenia rozhodnutia v Úradnej správe na účet TFZ SK89 0900 0000 0000 6133 0628 alebo 

osobne na sekretariáte TFZ. 

 

2. Chyby v zápisoch zo stretnutí hraných 26.-27.03.2022: Riško Rastislav -0,2 (chýbajú zranení 

hráči). 

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Žalmanová – sekretár TFZ 


