
T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, Číslo tel. fax: 043/4237313, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk 

 

Z Á P I S 

zo zasadnutia riadnej Konferencie TFZ dňa 16.03.2018 

 

Prítomní: delegáti 23 riadnych členov TFZ s právom hlasovať 

Neprítomní delegáti FO, FK (ospravedlnení): Ďanová, Diviaky, Háj, Kláštor p. Znievom, 

Krpeľany, Trebostovo, Turč. Štiavnička, Žabokreky.  

Prítomní bez práva hlasovať: Ing. Milan Hanzel (Necpaly), Viliam Lanko (člen DK) 

Ďalej prítomní bez práva hlasovať: členovia VV TFZ a predsedovia komisií: Roman Horák, 

Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. Daniel Borcovan, Peter Moric, Ing. Peter Šmid, Jozef Bučko, 

predseda DK TFZ Pavol Baják, predseda RK TFZ Pavol Fabián, ekonóm TFZ Imrich Arvay a 

sekretár TFZ Martina Tileschová  

     Ospravedlnení: Stanislav Petrík, Mgr. Igor Hus 

 

Program:      

   

1.     Otvorenie a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ 

2.     Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie, schválenie pracovného  

        predsedníctva konferencie 

3.     Schválenie programu konferencie, rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie    

        programu konferencie 

4.     Správa mandátovej komisie 

5.     Vystúpenie prezidenta TFZ  

6.  Kontrola uznesení z predchádzajúcich konferencií TFZ  

7.     Správa o činnosti VV TFZ za obdobie od predchádzajúcej riadnej konferencie 

8.     Správa o hospodárení TFZ v roku 2017 

9.     Správa revíznej komisie 

10.   Návrh rozpočtu na rok 2018 

11.   Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 

12.   Schválenie návrhu na prijatie za riadneho člena TFZ 

13.   Prerokovanie návrhu hracieho systému súťaže v kategórii prípraviek U11 v zmysle 

        záverov zo stretnutia účastníkov súťaže U11 

14.   Diskusia 

15.   Informácia o prijatých uzneseniach 

16.   Záver 

 

K bodu 1. 

Prezident TFZ p. Horák otvoril riadnu Konferenciu TFZ krátkym príhovorom v ktorom 

vyhlásil, že Konferencia bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ. Privítal všetkých 

prítomných delegátov FO, FK, členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Po privítaní 

odovzdal slovo predsedajúcemu riadnej Konferencie Ing. Petrovi Šmidovi. Konferencia 

vyhlásenie, že bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ zobrala na vedomie. 

Hlasovanie:  Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

                  

K bodu 2.  

Predsedajúci v tomto bode poučil prítomných delegátov k hlasovaniu. Navrhol, aby 

hlasovanie o jednotlivých bodoch a pri voľbách prebehlo verejne. Nikto z prítomných 

delegátov nemal iný návrh a preto dal hlasovať, kto je za to, aby hlasovanie na konferencii 

bolo verejné. Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0. Po hlasovaní uviedol, že 

hlasovanie na konferencii bude verejné. A zároveň informoval, že rokovanie konferencie sa 

bude riadiť v zmysle Rokovacieho poriadku TFZ, ktorý je prístupný na webovom sídle TFZ. 



Ďalej konferencia schválila pracovné komisie:  

Mandátová komisia v zložení: Alena Šimková – predsedníčka, Ján Štefanides a Martina 

Tileschová – členovia. 

Návrhová komisia v zložení: Ján Rusnák – predseda, Elena Štanclová a Mgr. Daniel 

Borcovan – členovia.  

Pracovné predsedníctvo Konferencie v zložení: Roman Horák, Ing. Peter Šmid, Ing. Jaroslav  

Bágel, Peter Moric, Pavol Fabian, Martina Tileschová 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 3.           

Predsedajúci Konferencie vyzval prítomných delegátov, či má niekto návrh na zmenu alebo 

doplnenie programu Konferencie, ktorý dostali všetci delegáti spolu s pozvánkou. Nikto 

z delegátov konferencie nepodal návrh na doplnenie programu. Zároveň predsedajúci 

konferencie p. Šmid upozornil prítomných delegátov, že konferencia nemôže rokovať o bode, 

ktorý výslovne nie je uvedený v programe konferencie schválenom prítomnými delegátmi. 

Materiály k rokovaniu konferencie boli zverejnené 8 dní pred konaním konferencie na 

webovom sídle TFZ. Konferencia schválila program konferencie TFZ. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 4.  

Správu mandátovej komisie predložila písomne jej predsedníčka p. Alena Šimková – je 

prílohou zápisu. Správa konštatovala, že z 32 riadnych členov TFZ je prítomných 23 čo 

predstavuje 71,87 % delegátov. Ďalej sa na rokovaní Konferencie TFZ bez práva hlasovať 

zúčastnilo 7 členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Pozvaný boli aj 2 zástupcovia 

FK bez práva hlasovať, z nich bol prítomný 1. Ďalej boli prítomní  ekonóm TFZ a sekretár 

TFZ. Mandátová komisia týmto vyhlásila, že Konferencia je uznášania schopná. Konferencia 

správu Mandátovej komisie zobrala na vedomie. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 5.  

Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s krátkym hodnotiacim príhovorom od ostatnej 

Konferencie TFZ, ktorá sa konala 20.10.2017. Informoval o projekte SFZ „Podpora 

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“, kde dňa 12.03.2018 VV SFZ prerokoval 

a schválil návrh rozdelenia finančných príspevkov v rámci tohto projektu v II. etape. Z Turca 

bolo celkovo 14 žiadateľov, pričom štyri projekty boli vyradené pre nesplnenie podmienok. 

Z desiatich klubov bolo vyhovené šiestim. Spolu bolo prerozdelených 83 750 €. Projekty 

z regiónu Turca boli schválené pre Dražkovce 15 000 €, Diviaky 19 750 €, Belá - Dulice 

10 000 €, Sučany 19 000 €, Valča 10 000 €, Kláštor 10 000 €. Ďalej spomenul prerozdelenie 

členských príspevkov od SFZ, kde príspevok na jedno mládežnícke družstvo predstavoval cca 

170 € a tiež príspevok uznanému športu, z ktorého SFZ vyčlení pre amatérske kluby vo výške 

1,4 mil. €. Informoval tiež o školeniach, ktoré TFZ zorganizoval. Konkrétne, školenie 

zdravotníkov v októbri 2017 a tiež školenie trénerov, ktoré prebiehalo v mesiacoch január – 

marec 2018, ktorý si účastníci hradili sami. Školenie úspešne absolvovalo 18 uchádzačov. 

V marci 2018 sa uskutočnil aj pravidelný seminár R a DZ v Blatnici, ktorého sa zúčastnilo 20 

R z toho 5 nových. Seminár bol financovaný z príspevku SFZ 200 €, SsFZ 204 €, z pokút 

vybraných od R za nedostavenie sa na zápas alebo neskorých ospravedlnení v sume 322 €, 

a poplatku účastníka v hodnote 10 € resp. 27 € na R. Ďalej oznámil delegátom skutočnosť, že 

TFZ sa bude sťahovať do nových priestorov, pretože SFZ predal budovu v ktorej momentálne 

náš zväz sídli. V kúpno-predajnej zmluve je však zakomponovaná podmienka, že TFZ po 

dobu ešte 12 mesiacov môže zostať sídliť v priestoroch budovy. Od SFZ obdrží TFZ 

príspevok 15 tis. € na náklady sťahovania, kúpu nového zariadenia a podobne. Ďalej 

spomenul stretnutie účastníkov súťaže U11, kde sa otvorila aj myšlienka organizovania  

zimného turnaja v období február – marec, ktorý by slúžil na vyplnenie dlhej zimnej 

prestávky a určitou formou by bola zabezpečená aj zimná príprava pre tieto deti. Otázka znie, 

kde by bolo možné tieto turnaje usporiadať, v akých telocvičniach resp. halách a taktiež či by 



bol o takýto typ turnajov záujem. Konkrétne požiadavky zatiaľ nie sú k dispozícii, nakoľko je 

dôležité najprv zistiť záujem zo strany futbalových klubov. Príhovor ukončil krátkou 

štatistikou transferov vo futbalových kluboch v pôsobnosti TFZ. Situácia sa zastabilizovala, 

hovoria o tom čísla, kde v minulom roku 2017 za obdobie od 1.1 do 31.3 bolo schválených 

celkom 77 transferov, v tomto roku do dňa konania konferencie len 47. Konferencia zobrala 

vystúpenie prezidenta TFZ na vedomie. 
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 6. 

K tomuto bodu sa vyjadril sekretár TFZ sl. Tileschová. V krátkosti informovala o plnení 

uznesení z konferencie TFZ konanej 11.07.2017, kde konferencia neschválila návrh Tatran 

Turany o zaradenie bodu programu „Zaradenie Tatran Turany do I. QUICK triedy v súťaží 

dospelých“ a kde potvrdila návrh rozpisu futbalových súťaží riadených TFZ v súťažnom 

ročníku 2017/2018 s dohodnutými úpravami súťaží U15 a U11 od jarnej časti ročníka  

a prerozdelenie financií 4 500 € na zabezpečenie kamerových systémov. Na konferencii dňa 

20.10.2017 konferencia schválila výsledky volieb tak, ako ich vyhlásila volebná komisia, 

poverila VV TFZ ďalej sa zaoberať podaním kandidátok na funkcie do orgánov SsFZ 

a uložila informovať futbalovú verejnosť, SsFZ a SFZ o výsledkoch volieb. Uznesenia sú 

splnené. Konferencia správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej Konferencie zobrala na 

vedomie.   

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 7. 

Správa o činnosti VV TFZ od predchádzajúcej riadnej konferencie bola zverejnená na webe 

TFZ 8 dní pred konaním konferencie - je prílohou zápisu. Ústne ju doplnil sekretár TFZ sl. 

Martina Tileschová o účasť jednotlivých členov na zasadnutiach VV TFZ. Tiež sa vyjadrila 

k niektorým bodom, ktorými sa VV TFZ na svojich zasadnutiach zaoberal. Konferencia 

zobrala správu o činnosti VV TFZ na vedomie. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 8.  

Správa o hospodárení TFZ v roku 2017 bola zverejnená na webe TFZ 8 dní pred konaním 

konferencie - je prílohou zápisu. Ústne ju doplnil a vysvetlil jednotlivé položky ekonóm TFZ 

p. Imrich Arvay. Správa hovorí o hospodárskom výsledku za rok 2017, ktorý bol záporný – 

1 452,48 €. V hospodárskom výsledku medzi nákladovými položkami je zarátaná aj 

výdavková časť tzv. rozpustenie rezervy uznesením konferencie TFZ zo dňa 11.07.2017, ako 

príspevok TFZ pre družstvá v I. a II. QUICK triede v súvislosti so zavedením povinných 

videozáznamov na MFS v celkovej sume 4500 € (180 €/FK), čo zmenilo kladný hospodársky 

výsledok. Prítomní delegáti konferencie nemali žiadne otázky k správe o hospodárení TFZ 

v roku 2017. Následne dal predsedajúci Konferencie hlasovať o schválení správy 

o hospodárení TFZ v roku 2017.  

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 9.  

Správu Revíznej komisie TFZ predložil jej predseda Pavol Fabian – je prílohou zápisu. RK 

TFZ zasadala dňa 23.02.2018, kde boli prekontrolované účtovné doklady za obdobie od 

01.01.2017 do 31.12.2017. RK došla k záveru, že všetky doklady súhlasia s evidenciou 

v pokladničnej knihe. Revízna komisia konštatuje, že činnosť TFZ bola v súlade so 

Stanovami, právanými a ekonomickými normami. Taktiež RK konštatuje, že všetky body 

uznesenia z poslednej konferencie sa priebežne plnili. Konferencia zobrala správu Revíznej 

komisie na vedomie. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 10. 

Návrh rozpočtu na rok 2018 bol zverejnený na webe TFZ 8 dní pred konaním konferencie - je 



prílohou zápisu. Ústne ju doplnil a vysvetlil jednotlivé položky ekonóm TFZ p. Imrich Arvay, 

Návrh hovorí o predpokladaných príjmoch a výdavkoch na rok 2018. TFZ predpokladá 

vyrovnaný rozpočet. Zmena príjmov a výdavkov bude vykonaná podľa dotácii v roku 2018. 

Konferencia schválila návrh rozpočtu na rok 2018. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 11. 

Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 v súťažiach dospelých a 

mládežníckych kategóriách bolo zverejnené na webe TFZ 8 dní pred konaním konferencie - je 

prílohou zápisu. V krátkosti ich doplnili predsedovia riadiacich orgánov súťaží p. Borcovan 

a p. Moric. Konferencia zobrala na vedomie vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 

2017/2018. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 12. 

Dňa 23.02.2018 bola spolu so všetkými povinnými prílohami na TFZ doručená písomná 

žiadosť od FK Valča na prijatie za riadneho člena TFZ. Všetky doklady pre splnenie 

formálnych náležitosti sú k nahliadnutiu na sekretariáte TFZ. V zmysle článku 22 ods. 1 

Stanov TFZ o prijatí za riadneho člena TFZ rozhoduje konferencia. Konferencia schválila FK 

Valča za riadneho člena TFZ. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 13. 

V zmysle záverov konferencie TFZ, ktorá sa konala 11.07.2017, sa dňa 27.02.2018 

uskutočnilo stretnutie účastníkov súťaže prípravky U11 v priestoroch zasadačky TFZ, za 

účelom nadstavenia optimálnych podmienok tak, aby kopírovali predstavy klubov. Na toto 

stretnutie boli pozvané všetky futbalové kluby, ktoré majú v súťaží prípravky U11 svoje 

družstvo. V krátkosti predseda KM p. Moric zhrnul závery zo stretnutia, ktoré boli zverejnené 

aj v Úradnej správe TFZ a taktiež hrací systém pre jarnú časť ročníka 2017/2018 a pre 

súťažný ročník 2018/2019 schválil VV TFZ na svojom zasadnutí. Prítomní delegáti nemali 

výhrady k schválenému hraciemu systému. Preto dal predsedajúci konferencie p. Šmid 

hlasovať o nasledujúcom uznesení. Konferencia TFZ prerokovala hrací systém súťaže 

prípravky U11 v nadstavbovej časti súťažného ročníka 2017/2018 a súťažného ročníka 

2018/2019, základnú aj nadstavbovú časť.   

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 

K bodu 14. 

Na základe programu Konferencie otvoril predsedajúci Konferencie p. Šmid DISKUSIU, do 

ktorej sa prihlásili p. Štanclová, p. Srogončík, p. Lučanský, p. Štefanides, p. Rešetár. 

Elena Štanclová (M. Čepčín) – vyjadrila nespokojnosť ku spôsobu vyhlasovania ankety 

„Trénerská osobnosť Turca“, konkrétne prečo futbalové kluby svojím hlasovaním neurčia túto 

Trénerskú osobnosť Turca, ale rozhoduje o tom TMK TFZ. Ďalej spomenula halový turnaj, 

ktorý organizoval FC Tatran Kláštor p. Znievom aj s finančným príspevkom TFZ. Turnaj po 

organizačnej stránke prebehol v poriadku, vyjadrila však výčitku ku niektorým funkcionárom, 

ktorí sa správajú vulgárne, čo je pri mládežníckom futbale neprípustné a každý by sa mal nad 

svojim chovaním zamyslieť a ísť deťom príkladom. 

Jozef Srogončík (H. Štubňa) – informoval sa o priebehu a spôsobe prerozdeľovania 

finančných príspevkom z projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej 

infraštruktúry“. Horná Štubňa spomedzi futbalových klubov z Turca nebola podporená. Na 

túto otázku reagoval prezident TFZ p. Horák tým, že o prerozdelení finančných prostriedkov 

rozhodovala 7 členná skupina na SFZ v zmysle výzvy. Pripomenul, že v 1. etape sme 

nevyužili celú sumu vyčlenenú pre oblasť, to znamená že mohlo byť v rámci projektu o 2-3 

kluby viac podporených. TFZ nevidel všetky projekty. Nakoľko na každý oblastný zväz bola 

vyčlenená percentuálna čiastka podľa počtu družstiev, bolo na zvážení či sa podporí jeden 

projekt v plnej sume 50 000 € alebo viacej uchádzačov s menšími čiastkami. Druhá vec znie, 



či by uchádzačovi, ktorý žiadal 50 000 € postačovala aj menšia čiastka na splnenie zámeru zo 

žiadosti.  

Viliam Lučanský (Bystrička) – predniesol návrh na preloženie celého prvého jarného kola 

v I. QUICK triede z dôvodu nespôsobilých ihrísk. Prítomní sa skôr zhodli na individuálnom 

riešení a zhodnotení HP, preto TFZ nebude centrálne rušiť celé kolo I. QUICK triedy. 

Ján Štefanides (Dražkovce) – reagoval na nespôsobilé ihriská a nerozumie prečo sa jarná 

časť ročníka začína tak skoro, keďže klimatické podmienky v Turci nie sú v tomto období 

priaznivé. Na čo reagoval prezident TFZ tým, že nie je problém posunúť začiatok súťaží ale 

z toho dôvodu by sa dohrávalo v prázdninovom období, ale otázka znie, či by mal kto 

nastúpiť na MFS v tom dovolenkovom období. Veď aj augustové stretnutia sa vo väčšine 

prípadov presúvajú z tohto dôvodu.  

Ján Rešetár (T. Teplice) – pripomenul prísľub od prezident TFZ vo veci amnestií 

z konferencie konanej 20.10.2017. Prezident TFZ p. Horák pripomenul, že VV TFZ svojim 

rozhodnutím zrušil účinnosť udelených a evidovaných ŽK v jesennej časti súťažného ročníka 

2017/2018 pri ktorých nebola uložená DS, to znamená, že od jarnej časti sa evidencia ŽK 

počíta od nuly (0). Avšak DS udelená za 5 ŽK v poslednom kole jesennej časti musí byť 

v jarnej časti vykonaná. Na tento príspevok reagoval aj predseda DK TFZ p. Baják, ktorý sa 

zúčastnil stretnutia všetkých disciplinárnych komisií s DK SFZ, kde boli prekvapený koľko 

oblastných resp. regionálnych zväzov udelilo tieto amnestie, a pritom to normy nedovoľujú. 

Preto TFZ udelil „miernu amnestiu“. 

Nakoľko už žiadny delegát konferencie nemal záujem vystúpiť v diskusii predsedajúci 

Konferencie dal hlasovať o ukončení diskusie.  

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 15. 

Informáciu o prijatých uzneseniach predložil písomne predseda návrhovej komisie p. Ján 

Rusnák – je prílohou zápisu. Konferencia schválila uznesenie tak ako bolo predložené. 

Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0  

 
K bodu 16.  

Záver zasadnutia riadnej Konferencie vykonal prezident TFZ Roman Horák a poďakoval 

prítomným za aktívnu účasť a pozval ich na malé občerstvenie.   

 

 

Zapísala: Martina Tileschová - sekretár TFZ  ...................................................... 

 

Ing. Peter Šmid – predsedajúci Konferencie   ...................................................... 

 

Elena Štanclová – predsedníčka mandátovej komisie ...................................................... 

 

Ján Rusnák – predseda návrhovej komisie   ..................................................... 


