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Konferencia TFZ 

Dňa 16.11.2016 sa uskutočnila konferencia TFZ, ktorá: 

Zobrala na vedomie: Vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná a koná sa v zmysle Stanov 

TFZ; správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti konferencie, keď sa zúčastnilo 70,96% 

delegátov s právom hlasovať; vystúpenie prezidenta TFZ; správu o kontrole plnenia uznesení 

z poslednej Konferencie z 01.07.2016; správu o činnosti Výkonného výboru TFZ od poslednej 

konferencie konanej 01.07.2016; správu revíznej komisie; vyhodnotenie súťaží TFZ jesennej 

časti ročníka 2016/2017; návrh TJ Družba Malý Čepčín zaviesť povinnosť pre účastníkov I. 

QUICK triedy mať jedno mládežnícke družstvo a odporúča riešiť problematiku dopĺňania 

mládeže vytváraním spoločných družstiev. 

Schválila: Program konferencie TFZ a verejné hlasovanie k jednotlivým bodom programu; 

pracovné predsedníctvo; mandátovú a návrhovú komisiu; návrh na zmenu a doplnenie Stanov 

TFZ; výšku, splatnosť a spôsob použitia členského príspevku TFZ; návrh rozpočtu na rok 

2017; návrh nevylučovať mládežnícke družstvá zo súťaže úpravou čl. X, bod 4 Rozpisu súťaží 

TFZ na 5 kontumácii; riešenie vyhotovovania záznamu zo stretnutí v I. a II.QUICK triede na 

základe vyhodnotenia ankety, ktorú VV rozpošle na oddiely. 

Neschválila: Návrh na zrušenie klubovej príslušnosti rozhodcov 

Konferencie sa nezúčastnili FK: Košťany, Krpeľany, Príbovce, Turany, T. Štiavnička, Valča, 

FK Vrútky a Sklabiňa sa zúčastnili konferencie bez práva hlasovať – bez splnomocnenia 

štatutára klubu.  

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

1. Dňa 22.11.2016 boli na FK zaslané preplatky, ktoré vznikli pri platbách za R a DZ na 

jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017. 

2. Dňa 20. januára 2017 (piatok) v spoločenskej sále penziónu Čierna pani v Martine sa bude 

konať 22. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorý je tradične spojený s vyhlásením 

najlepšej jedenástky za rok 2016, najlepšieho dorastenca a najlepšieho žiaka. Záujemcovia 

o lístky na ples, ako aj darcovia cien do tomboly môžu kontaktovať sekretára TFZ, ktorý 

poskytne aj bližšie informácie k uvedenému podujatiu. 

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko): 

1. MFK Tepličan, TJ Družstevník Ďanová ku dňu 23.11.2016 (deň zasadnutia HK TFZ) 

neevidujeme úhradu MZF za mesiac október, ktorej splatnosť bola 14.11.2016. HK TFZ 

odstupuje prípad na doriešenie DK. 

Trénersko-metodická komisia (predseda Stanislav Petrík): 

1. Dňa 16.11.2016 bolo prítomným delegátom na Konferencii TFZ odovzdané II. kolo ankety 

„Najlepší futbalista roka 2016“, resp. „Najlepší dorastenec za rok 2016“ a „Najlepší žiak za rok 

2016“. Žiadame FK o dodržanie termínu uvedeného v sprievodnom liste na doručenie 

vyplneného anketového lístka s nomináciou. Futbalovým klubom, ktoré sa nezúčastnili 

Konferencie bol anketový lístok zaslaný poštou 18.11.2016. 

Disciplinárna komisia – zasadnutie 24. 11. 2016 (predseda Pavol Baják): 

D – 117 Na základe oznámenia  HK  TFZ , DK dôrazne upozorňuje  MFK  T. T. Teplice na  

úhradu MZF  za mesiac  október, ktorej  splatnosť  bola  14.11.2016  a zároveň 

určuje nový  termín úhrady do 29. 11. 2016, uhr.  10 €  v MZF. DP 64 – 1b 

D – 118 Na základe oznámenia  HK  TFZ , DK dôrazne upozorňuje  TJ Ďanová na  úhradu 

MZF  za mesiac  október, ktorej  splatnosť  bola  14.11.2016  a zároveň určuje 

nový  termín úhrady do 29. 11. 2016, 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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