Turčiansky futbalový zväz
A. Kmeťa 26, 036 01 Martin, Číslo tel. fax: 043/4237313, 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk
ZÁPIS
zo zasadnutia volebnej konferencie TFZ konanej dňa 20.10.2017 v Mošovciach
Prítomní: delegáti 23 riadnych členov TFZ s právom hlasovať
Neprítomní: delegáti FO, FK: Belá – Dulice, Háj, Kláštor p. Znievom, Košťany, Slovany,
Slovenské Pravno, Tatran Turany, MŠK Turany, Turčianska Štiavnička
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, Juraj Čurný, PhDr. Ján Tomčík
Ospravedlnení: Stanislav Petrík, Mgr. Igor Hus
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie a vyhlásenie, že volebná konferencia bola zvolaná v súlade zo Stanovami TFZ
Schválenie programu volebnej konferencie TFZ, rozhodnutie o prípadných návrhoch na
zmenu resp. doplnenie programu volebnej konferencie TFZ
Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie
Schválenie pracovného predsedníctva konferencie
Vystúpenie prezidenta TFZ
Správa mandátovej komisie
Potvrdenie zloženia volebnej komisie
Správa o činnosti TFZ
Voľba prezidenta TFZ, predsedu revíznej komisie TFZ, predsedu odvolacej komisie
TFZ, predsedu disciplinárnej komisie TFZ
Vyhlásenie výsledkov volieb
Voľba podpredsedu VV, členov VV TFZ a zároveň predsedov odborných komisií a
členov revíznej komisie TFZ
Prestávka
Voľby do orgánov SsFZ a voľba ekonóma TFZ
Správa volebnej komisie
Diskusia
Informácia o prijatých uzneseniach
Záver

K bodu 1.
Prezident TFZ p. Horák otvoril volebnú 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 a prítomných
hostí za SFZ p. Juraja Čurného a SsFZ p. PhDr. Jána Tomčíka. 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 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.

Konferencia schválila program konferencie TFZ.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 3.
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 a Volebného poriadku TFZ, ktoré sú
prístupné na webovom sídle TFZ a všetci delegáti konferencie ich dostali poštou spolu
s ostatnými materiálmi.
Ďalej pokračoval v programe, schválením mandátovej a návrhovej komisie.
Mandátová v zložení: Elena Štanclová – predsedníčka, Peter Jesenský a Martina Tileschová –
členovia.
Návrhová v zložení: Ján Rusnák – predseda, Peter Hajčík a Mgr. Daniel Borcovan – členovia.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 4.
Konferencia schválila pracovné predsedníctvo konferencie v zložení: Roman Horák, Ing.
Peter Šmid, Ing. Jaroslav Bágel, Peter Moric, Pavol Fabian, Martina Tileschová, za SFZ –
Juraj Čurný, za SsFZ – PhDr. Ján Tomčík,
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 5.
Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s príhovorom v ktorom v krátkosti spomenul aktivity,
ktorými sa TFZ v poslednej dobe zaoberal. Napríklad informoval o kurze prvej pomoci
v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, ktorý sa konal aj s príspevkom TFZ, ďalej
pripomenul školenie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie, ktoré bude TFZ organizovať
v spolupráci s TMK SsFZ v mesiacoch január – marec 2018. Informoval o projekte „Podpora
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“, kde v rozpočte SFZ sú na tento účel
vyčlenené finančné prostriedky v objeme 6 000 000 €. V rámci tohto projektu prebehla
v marci 2017 prvá etapa na prerozdelenie finančných prostriedkov kde boli z Turca 4
žiadatelia, pričom bolo trom vyhovené a jeden projekt bol zamietnutý z dôvodu schválenia
inej žiadosti. Projekty z regiónu Turca boli schválené pre mesto Turčianske Teplice v sume
15 000 €, pre ATTACK Vrútky v sume 13 000 € a pre ŠK Drienok Mošovce v sume 18 000
€. Konferencia zobrala vystúpenie prezidenta TFZ na vedomie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 6.
Správu mandátovej komisie predložila písomne jej predsedníčka p. Elena Štanclová – 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 8 členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Pozvaný boli aj 2 zástupcovia
FK bez práva hlasovať, z nich nebol prítomný nikto. Ďalej boli prítomní ekonóm TFZ,
sekretár TFZ, páni Marek Tupý, Vladimír Ďanovský, Milan Hanzel za volebnú komisiu TFZ,
a hostia p. Juraj Čurný a PhDr. Ján Tomčík. 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 7.
Konferencia potvrdila zloženie volebnej komisie: Ing. Milan Hanzel – predseda, Marek Tupý
a Vladimír Ďanovský - členovia
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0

K bodu 8.
Správu o činnosti TFZ vo funkčnom volebnom období 2014 -2017 predniesol prezident TFZ
p. Horák. Správu o činnosti obdržali delegáti konferencie spolu s pozvánkou a ostatnými
materiálmi. Správa nadväzuje v niektorých bodoch na vystúpenie prezidenta TFZ. Ďalej
správa hovorí o ekonomike TFZ za toto funkčné obdobie, o rôznych dotáciách, ktoré TFZ
získalo, o členských príspevkoch SFZ a rozdelení finančných prostriedkov pre FK z príspevku
uznanému športu v zmysle Zákona o športe, o zasadnutiach VV TFZ a riadnych
konferenciách TFZ a tiež o zložení orgánov TFZ za celé funkčné obdobie. Konferencia
zobrala správu o činnosti TFZ na vedomie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 9.
Predsedajúci konferencie odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie p. Hanzelovi
a pristúpilo sa k aktu volieb. Na každú volenú funkciu bol navrhnutý jeden kandidát. V tomto
bode programu sa volil prezident TFZ – kandidát Roman Horák, predseda revíznej komisie
TFZ – kandidát Pavol Fabian, predseda odvolacej komisie TFZ – kandidát Mgr. Igor Hus
a predseda disciplinárnej komisie – kandidát Pavol Baják. Hlasovanie je zaznamenané
v protokole z hlasovania na volebnej konferencii, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
K bodu 10.
Na základe výsledkov hlasovania predseda volebnej komisie konštatoval, že v 1. kole boli
zvolený:
- za prezidenta TFZ Roman Horák
- predsedu revíznej komisie TFZ Pavol Fabian
- predsedu odvolacej komisie TFZ Mgr. Igor Hus
- predsedu disciplinárnej komisie TFZ Pavol Baják
K bodu 11.
V tomto bode programu sa volil podpredseda VV TFZ, členovia VV TFZ a zároveň
predsedovia odborných komisií a členovia revíznej komisie TFZ. Podpredseda VV TFZ –
kandidát Ing. Jaroslav Bágel, člen VV TFZ a zároveň predseda ŠTK TFZ – kandidát Mgr.
Daniel Borcovan, člen VV TFZ a zároveň predseda KM TFZ – kandidát Peter Moric, člen VV
TFZ a zároveň predseda KR TFZ – kandidát Ing. Peter Šmid, člen VV TFZ a zároveň
predseda TMK TFZ – kandidát Stanislav Petrík, člen VV TFZ a zároveň predseda HK TFZ –
kandidát Jozef Bučko, členovia RK TFZ – kandidáti Ivan Tilesch a Ján Štrbák. Hlasovanie je
zaznamenané v protokole z hlasovania na volebnej konferencii, ktorá je súčasťou tejto
zápisnice.
Na základe výsledkov hlasovania predseda volebnej komisie konštatoval, že v 1. kole boli
zvolený:
- za podpredsedu VV TFZ: Ing. Jaroslav Bágel
- za predsedu športovo-technickej komisie: Mgr. Daniel Borcovan
- za predsedu komisie mládeže: Peter Moric
- za predsedu komisie rozhodcov: Ing. Peter Šmid
- za predsedu trénersko-metodickej komisie: Stanislav Petrík
- za predsedu hospodárskej komisie: Jozef Bučko
- do funkcie člena revíznej komisie TFZ: Ivan Tilesch a Ján Štrbák
K bodu 12.
Nasledovala 15 minútová prestávka z dôvodu zasadnutia novozvoleného VV TFZ. Po
skončení prestávky nasledovala voľba do orgánov SsFZ a voľba ekonóma TFZ.
K bodu 13.
Po prestávke sa pokračovalo vo voľbách ďalej. Jediným kandidátom na ekonóma TFZ bol p.
Imrich Arvay. Kandidátmi do funkcie delegátov konferencie SsFZ za FK boli navrhnutí Ing.

Boris Burger – MŠK Fomat Martin, Peter Jesenský – FK Slovan Žabokreky, Peter Hajčík –
TJ Družstevník Blatnica a za TFZ Roman Horák, Ing. Jaroslav Bágel, Ing. Peter Šmid.
Kandidáti do orgánov SsFZ boli navrhnutí, do VV SsFZ – Roman Horák, do RK SsFZ – Ing.
Jaroslav Bágel a ako kandidát na konferencie SFZ za stredoslovenský región – Ing. Boris
Burger. Hlasovanie je zaznamenané v protokole z hlasovania na volebnej konferencii, ktorá je
súčasťou tejto zápisnice.
K bodu 14.
Po ukončení volieb predniesla tajomníčka volebnej komisie sl. Tileschová správu volebnej
komisie. Volebná komisia v správe konštatuje, že voľby do jednotlivých funkcií a orgánov
TFZ a SsFZ boli vykonané v zmysle Stanov TFZ a volebného poriadku schváleného
konferenciou TFZ. Konferencia správu Volebnej komisie zobrala na vedomie.
Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0
K bodu 15.
Na základe programu Konferencie otvoril predsedajúci Konferencie Ing. Peter Šmid
DISKUSIU, v ktorej odovzdal slovo aj hosťom konferencie p. Jurajovi Čurnému a Jánovi
Tomčíkovi. Juraj Čurný (SFZ) odovzdal pozdrav od prezidenta SFZ a zároveň ho aj
ospravedlnil za neúčasť na tejto konferencii, ktorej sa nemohol zúčastniť pretože v rovnakom
čase sa konala volebná konferencia aj na ObFZ Žilina, kde prisľúbil účasť. V krátkosti sa
vyjadril už prezidentom TFZ spomenutému príspevku uznanému športu, k členským
príspevkom SFZ, k poriadkom, ktoré nie všetkým amatérskym klubom vyhovujú. Ale ako
uviedol, SFZ je tiež členom inštitúcii FIFA a UEFA a naše poriadky musia byť v súlade s ich
legislatívou. Ďalej pokračoval p. Ján Tomčík (SsFZ), ktorý taktiež odovzdal pozdrav od
predsedu SsFZ a taktiež ho ospravedlnil za neúčasť. Uviedol, že ako štatutár futbalového
klubu rozumie problémom, ktoré trápia futbalové kluby na amatérskej úrovni. Tiež apeloval
na zabezpečovanie nových rozhodcov, nakoľko ako predseda KR SsFZ vie, že každým rokom
je menej a menej rozhodcov a tým trpí aj kvalita futbalových stretnutí. Na vystúpenie
zástupcu SsFZ reagovala p. Štanclová (Malý Čepčín) s otázkou ako je možné, že
v podmienkach TFZ platí nezlučiteľnosť štatutára s výkonom funkcie člena v odborných
komisiách zväzu a na SsFZ je to možné. Na čo reagoval p. Tomčík, že ako aj v TFZ, SFZ aj
v SsFZ platí nezlučiteľnosť funkcií. Upresnil, že je štatutárom futbalového klubu, ktorý
neštartuje v súťažiach riadených SsFZ. Ďalej sa p. Štanclová vyjadrila k e-shopu SFZ, kde
vyjadrila nespokojnosť že pri objednaní tovaru bol problém s dopravou. Pri doprave
upozornila aj na zbytočnosť zasielať registračné preukazy hráčov kuriérom, kde by na to SFZ
mohlo využívať služby Slovenskej pošty. Ďalej vystúpil Ing. Jaroslav Bágel (TFZ), ktorý
upozornil na platenie členských príspevkov, kde FK musia platiť viacerým zväzom (ObFZ,
RFZ, SFZ) členské, keďže sú členmi viacerých zväzov podľa toho v ktorých súťažiach
štartujú. Na toto odpovedal p. Čurný, že vedia o tomto probléme a budú ho na úrovni SFZ
riešiť. Ďalej sa o slovo prihlásil p. Ján Rešetár (T. Teplice), ktorý nie je spokojný
s disciplinárnymi poplatkami, ktoré FK platia za každé prerokovanie na DK. Ďalej navrhol,
aby prezident TFZ udelil ako práve zvolený prezident „amnestie“ na disciplinárne sankcie. Na
čo v zapätí reagoval prezident TFZ, ktorý požiadal o krátke strpenie, o forme udelení
„amnestií“ rozhodne VV TFZ na svojom zasadnutí s prihliadnutím na disciplinárny poriadok
a súvisiacou legislatívou. Ako posledný v rámci diskusie vystúpil p. Ján Štefanides
(Dražkovce) s pripomienkami k Registračnému a prestupovému poriadku (RaPP). Tvorcovia
poriadku tvrdia, že hráča – amatéra nemôže futbalový klub obmedzovať a preto sa napríklad
súhlas materského klubu pri prestupe hráča nevyžaduje. Pán Štefanides si teda kladie otázku
prečo RaPP obmedzuje transfery a pohyby hráčov do a zo zahraničia dátumom kedy je možné
takýto prestup vykonať. Na jeho otázku reagoval p. Čurný, ktorý prisľúbil, že sa touto
problematikou bude zaoberať a prediskutuje riešenie na SFZ. Diskusiu ukončil prezident TFZ
s požiadavkou na konferenciu, aby sa najbližšia riadna konferencia konala pred začiatkom
jarnej časti ročníka 2017/2018 a nie na jeseň ako býva zvykom. Dôvodom je aj to, že jesenný
čas na konanie konferencie bol využitý na túto volebnú konferenciu, a natíska sa obava či by
konferencia o pár dní po konaní tejto konferencie bola uznášaniaschopná. Návrh konferencia

schválila a najbližšia riadna konferencia sa bude konať predbežne v mesiaci február resp.
marec 2018. Hlasovanie: Za – 23, proti – 0, zdržal sa – 0. 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 16.
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 17.
Záver zasadnutia volebnej konferencie vykonal prezident TFZ Roman Horák a poďakoval
prítomným za aktívnu účasť a bezproblémový priebeh konferencie. Na záver ešte doplnil, že
by Turčiansky futbalový zväz rád uvítal nové mladé tváre zo zástupcov klubov v štruktúrach
odborných komisií, a ak je záujem tak aj zástupcov klubov vo Výkonnom výbore.
Zapísala: Martina Tileschová, v.r., sekretár TFZ
Ing. Peter Šmid, v.r., predsedajúci Konferencie
Elena Štanclová, v.r., predsedníčka mandátovej komisie
Ján Rusnák, v.r., predseda návrhovej komisie

