
TURČIANSKY FUTBALOVÝ ZVÄZ 
Úradná správa č. 30 – ročník 2016/2017 – 23. 02. 2017 

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

1. VV TFZ sa na svojom zasadnutí dňa 20.02.2017 okrem iného zaoberal: 

- správou o hospodárení TFZ za rok 2016, 

- zložením odborných komisií TFZ na jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017, 

- prerokovaním požiadavky SsFZ na aktualizáciu zoznamu delegátov Konferencie SsFZ 

v súlade s legislatívou SsFZ, 

- vzdaním sa funkcie delegáta Konferencie SsFZ za futbalové kluby p. Ľudovíta Smika z FC 

Tatran Kláštor pod Znievom, 

- voľbou  a schválením návrhu futbalového klubu na náhradníka delegáta Konferencie SsFZ za 

futbalové kluby, ktorým sa stal p. Ing. Jaroslav Bágel za TJ Družstevník Blatnica, 

- prípravou ankety na FK vo veci vyhotovovania videozáznamov z MFS, 

- informáciami o pripravovanom spoločnom stretnutí FK s vedením TFZ, 

- informáciami o mládežníckych turnajoch, 

- žiadosťami o poskytnutie príspevku TFZ na turnaj mládeže od ŠK Dynamo Diviaky a mesta 

Turčianske Teplice, 

- schválením finančného príspevku TFZ na turnaj mládeže pre ŠK Dynamo Diviaky vo výške 

150 €.   

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

1. Dňa 21.02.2017 bola na FK zaslaná pozvánka na spoločné stretnutie FK s vedením TFZ, 

ktoré sa uskutoční 17.03.2017 o 17.00 hod. v hoteli Gader v Blatnici. Prosíme predsedov FK, 

aby nám svoju účasť resp. neúčasť na tomto stretnutí z organizačných dôvodov oznámili 

najneskôr do 14.03.2017 na e-mailovú adresu tfz@tfz.sk, prípadne na mobilnom čísle 

sekretára TFZ.  

2. Dňa 21.02.2017 bola spolu s pozvánkou  zaslaná aj anketa vo veci vyhotovovania 

videozáznamov z MFS v súťažiach TFZ, ktorá bola vypracovaná VV TFZ na základe záverov 

Konferencie TFZ konanej dňa 16.11.2016, ktorá schválila riešenie vyhotovovania 

videozáznamu z MFS na základe vyhodnotenia ankety. Anketu prosíme vyplniť a podpísať 

štatutárnym orgánom FK a doručiť na TFZ, resp. zaslať e-mailom na tfz@tfz.sk najneskôr do 

17.03.2017 alebo priniesť na spomínané spoločné stretnutie vedenia TFZ s FK.  

Komisia rozhodcov (predseda Ing. Peter Šmid): 

1. Oznamujeme všetkým R 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. Bližšie informácie v predchádzajúcich Úradných správach.  

 

Roman Horák – prezident TFZ 

Martina Tileschová – sekretár TFZ 
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