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

1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 30.01.2017 okrem iného zaoberal: 

- zhodnotením 22. ročníka plesu TFZ a schválením účtu plesu, 

- priebežnou správou o hospodárení TFZ za rok 2016, 

- termínmi zasadnutí a schválením plánu práce orgánov TFZ na I. polrok 2017: predpokladané 

zasadnutia VV TFZ – 20.02., 27.03., 24.04., 22.05., 22.06., stretnutie vedenia TFZ s FK – 

17.03.2017, Konferencia TFZ a aktív ŠTK (KM) – 10.07.2017 (termín stanovený na základe 

aktívu SsFZ – 03.07.2017), 

- prípravou školenia R a DZ TFZ, 

- informáciami o podaných žiadostiach na dotácie k podpore mládežníckeho futbalu v Turci, 

- účasťou na futsalovom turnaji R o pohár predsedu KR SsFZ, 

- žiadosťou SsFZ, vo veci nezlučiteľnosti funkcii delegátov Konferencie SsFZ tak, aby delegáti 

neboli v rozpore so Stanovami SsFZ s vyžiadaním stanoviska delegáta Konferencie SsFZ za 

TFZ u ktorého je súbeh s funkciou člena DK SsFZ.  

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

1. Na základe rozhodnutia VV SFZ, Slovenský futbalový zväz vypísal výzvu na predkladanie 

žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby 

futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný 

príspevok na rok 2017, je zverejnená na www.futbalsfz.sk, v časti projekty / futbalová 

infraštruktúra. Žiadosti je možné predkladať do 31.03.2017. V prípade podania žiadosti, prosím 

informujte o tejto skutočnosti aj TFZ pre účel podpory projektu. 

Komisia mládeže (predseda Peter Moric): 

KM-73 Súhlasíme so striedavým štartom hráča Marek Kepeš 1355892 pre jarnú časť ročníka 

2016/2017 od 26.03.2017 do 18.06.2017 za ŠK Dynamo Diviaky a TJ ŠK Drienok Mošovce 

v kategórií žiakov (U15). Dohodu odstupujeme na KM SsFZ na schválenie. 

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Upozorňujeme rozhodcov (Zelezník, Saksa), ktorí neuhradili členský príspevok SFZ, že 

nebudú môcť byť delegovaní na stretnutia v jarnej časti ročníka 2016/2017. 

2. Oznamujeme všetkým rozhodcom 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 10 Eur (zahŕňa ubytovanie a stravu) je potrebné uhradiť do 28. februára 

2017 na sekretariáte TFZ u sl. Tileschovej. Súčasťou seminára bude výklad PF, zmeny v PF, 

Rozpis súťaži TFZ, videotesty a písomný test z PF, SP a Rozpisu súťaži TFZ . Predpokladaný 

začiatok seminára bude v sobotu 18. marca 2017 o 8.30 hod. Úspešné absolvovanie seminára 

a skúšok bude podmienkou na obsadzovanie rozhodcov a delegátov na stretnutia v jarnej časti 

súťaží. 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. Upozorňujeme R a DZ, že poplatok 10 Eur uhradia všetci R a DZ, ktorí sa 

zúčastnia seminára alebo náhradných skúšok.  

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Tileschová – sekretár TFZ 
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