
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 22 - ročník 2016/2017 – 01. 12. 2016 

Správa z Výkonného výboru TFZ (prezident TFZ Roman Horák): 

1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 28.11.2016 okrem iného zaoberal: 

- vyhodnotením Konferencie TFZ konanej 16.11.2016 v Martine, 

- informáciami z Konferencie SFZ konanej 18.11.2016 v Poprade, 

- informáciami ku Konferencii SsFZ, ktorá sa bude konať 09.12.2016 v B. Bystrici, 

- prerokovaním a schválením návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SsFZ so zámerom, aby 

ObFZ mali zastúpenie vo VV SsFZ a tým vedeli kvalitne preniesť požiadavky členov a FK, 

- informáciami o zabezpečení plesu TFZ, ktorý sa bude konať 20.01.2017 v spoločenskej sále 

penziónu Čierna pani v Martine, 

- žiadosťou ŠK Dynamo Diviaky o zaradenie „B“ družstva kategórie prípravky do 

nadstavbovej jarnej časti do skupiny „B“ na miesto voľného lósu, 

- podporou mládežníckych turnajov počas zimnej prestávky s použitím Smernice o financovaní 

turnajov mládeže s príspevkom TFZ, ktorá je prístupná na webovom sídle TFZ, a v ktorej sú 

uvedené všetky dôležité informácie potrebné k žiadosti o finančný príspevok na organizáciu 

turnajov pri ktorých je organizátorom FK. 

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

1. 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 

najlepšieho futbalistu 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. 

2. Vzhľadom na rozhodnutie Konferencie SFZ, týkajúce sa prerozdelenia vyzbieraných 

členských poplatkov SFZ, SFZ vyzýva všetky kluby, ako riadnych členov SFZ, aby si 

najneskôr do 05.12.2016 skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN, a 

to z dôvodu poukazovania prerozdelených členských poplatkov na jednotlivé kluby. V prípade 

otázok alebo akýchkoľvek problémov je potrebné kontaktovať p. Františka Ferenca 

(frantisek.ferenc@futbalsfz.sk). Finančné prostriedky sa budú poukazovať výlučne na účty 

klubov uvedené v ISSF.  Po 10.12.2016 začne vyplácanie členského VYHRADNE na účty 

v ISSF pre tých, čo majú nárok.  

3. Pripomíname FK, ktoré nedoručili II. kolo anketových lístkov pre anketu Najlepší futbalista 

roka 2016, Najlepší dorastenec za rok 2016 a Najlepší žiak za rok 2016, že je tak potrebné 

urobiť do 05.12.2016. Vyplnené anketové lístky môžete zaslať aj naskenované na tfz@tfz.sk.   

Komisia mládeže (predseda Peter Moric): 

1. Na základe žiadosti od ŠK Dynamo Diviaky a odporúčania VV TFZ, zaraďujeme „B“ 

družstvo prípravky ŠK Dynamo Diviaky na miesto voľného lósu do nadstavbovej jarnej časti 

do skupiny „B“, kde súťažia družstvá umiestnené po jesennej časti na 6.-10. mieste. KM žiada 

od ŠK Dynamo Diviaky predloženie súpisiek obidvoch družstiev prípravky pred začiatkom 

jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017  

Hospodárska komisia (predseda Jozef Bučko): 

1. MFK Tepličan T. Teplice neuhradil MZF za mesiac október 2016 ani v náhradnom termíne 

stanovenom DK do 29.11.2016. HK TFZ odstupuje prípad na doriešenie DK.  

Disciplinárna komisia – zasadnutie 30. 11. 2016 (predseda Pavol Baják): 

D – 119 Na základe podnetu HK TFZ, MFK Tepličan T. Teplice dospelí pokuta 20 € + 10 € 

(uhradiť v MZF), za neuhradenie MZF za mesiac október 2016 v náhradnom 

stanovenom termíne, DP 64-2 a 64-6. DK podľa DP 64-6 stanovuje novú lehotu na 
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splnenie uloženej peňažnej povinnosti do 15.12.2016 a zároveň podľa DP 64-7 

upozorňuje na skutočnosť, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v 

stanovenej lehote uloží ďalšie DS. FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát 

TFZ doklad o úhrade. 

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

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Tileschová – sekretár TFZ 


