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Z Á P I S 

zo zasadnutia riadnej Konferencie TFZ dňa 01.07.2016 

 

Prítomní: delegáti 26 riadnych členov TFZ s právom hlasovať 

Neprítomní: delegáti FO, FK: Ďanová, Krpeľany, Turčianske Kľačany, Turčianska Štiavnička,  

Ďalej neprítomný: FC Juventus Žilina 

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

Ing. Jaroslav Bágel, Mgr. Daniel Borcovan, Peter Moric, Ing. Peter Šmid, Stanislav Petrík, 

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

sekretár TFZ Martina Tileschová  

     Ospravedlnení: Jozef Bučko, Mgr. Igor Hus 

 

Program:        

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

    Stanovami TFZ 

2.     Schválenie mandátovej komisie, návrhovej komisie 

 3.     Schválenie pracovného predsedníctva konferencie 

   4.     Schválenie programu konferencie, rozhodnutie o návrhoch na zmenu   

                           alebo doplnenie programu konferencie 

5.     Správa mandátovej komisie 

6.     Vystúpenie prezidenta TFZ  

7.   Kontrola uznesení z Konferencie TFZ konanej 20.11.2015 

8.     Správa o činnosti VV TFZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie 

  9.     Správa o hospodárení TFZ v roku 2015 

10.   Správa revíznej komisie 

11. Prerokovanie členstva v OZ Štadión 

12.   Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015/2016 

13.   Informácia a potvrdenie rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2016/2017,  

14.   Diskusia 

15.   Informácia o prijatých uzneseniach 

16.   Záver 

 

K bodu 1. 

Prezident TFZ p. Horák otvoril riadnu Konferenciu TFZ a 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. 

                  

K bodu 2.  

Konferencia schválila pracovné komisie:  

Mandátová v zložení: Elena Štanclová – predsedníčka, Ing. Eduard Záborský a Martina 

Tileschová – členovia. 

Návrhová v zložení: Peter Jesenský - predseda, Mgr. Daniel Borcovan a Bc. Ing. Lubomír 

Nagy – členovia.  

 

K bodu 3.  

Konferencia schválila pracovné predsedníctvo Konferencie v zložení: Roman Horák, Ing. 

Peter Šmid, Ing. Jaroslav Bágel, Stanislav Petrík, Peter Moric, Pavol Fabian, Martina  

Tileschová 



         

         

K bodu 4.  

Konferencia schválila program Konferencie tak ako bol predložený všetkým delegátom pred 

začiatkom Konferencie s doplneným bodom 11 – Prerokovanie členstva v OZ Štadión.  

 

K bodu 5.  

Správu mandátovej komisie predložila písomne jej predsedníčka Elena Štanclová – je 

prílohou zápisu. Správa konštatovala, že z 31 riadnych členov TFZ je prítomných 26 čo 

predstavuje 83,87 % delegátov. Ďalej sa na rokovaní Konferencie TFZ bez práva hlasovať 

zúčastnilo 9 členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Pozvaný boli aj 4 zástupcovia 

FK bez práva hlasovať, z nich boli prítomní 0. Mandátová komisia týmto vyhlásila, že 

Konferencia je uznášania schopná. Konferencia správu Mandátovej komisie zobrala na 

vedomie. 

 

K bodu 6. 

Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s krátkym hodnotiacim príhovorom od ostatnej 

Konferencie TFZ, ktorá sa konala 20. 11. 2015 – okrem iného poďakoval členom komisií a 

VV za činnosť v uplynulom ročníku, zablahoželal postupujúcim družstvám, informoval 

o zásadnej pripomienke k Registračnému a prestupovému poriadku vo veci registrácií, ktoré 

môžu byť vykonané len počas registračného obdobia, o Zákone o športe a s tým súvisiacim 

členským príspevkom, o Konferencií SFZ konanej 03.06.2016, k rozpisu súťaží na nový 

súťažný ročník a tiež o rozhodnutí OK SFZ vo veci odvolania TJ Družstevník Ďanová. 

Konferencia zobrala vystúpenie prezidenta TFZ na vedomie. 

 

K bodu 7. 

K tomuto bodu sa vyjadril sekretár TFZ sl. Tileschová. Konferencia TFZ na svojom zasadnutí 

20. 11. 2015 uložila prezidentovi TFZ p. Horákovi informovať SsFZ o zmene delegáta na 

Konferencie SsFZ, ktorý bude miesto Ing. Humeného zastupovať TFZ. Toto uznesenie bolo 

splnené dňa 25.11.2015. Konferencia správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej 

Konferencie zobrala na vedomie.   

 

K bodu 8. 

Správu o činnosti VV TFZ od ostatnej Konferencie konanej 20. 11. 2015 delegáti obdržali pri 

prezentácii v písomnej podobe - 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. 

  

K bodu 9.  

Správu o hospodárení TFZ v roku 2015 delegáti obdržali pri prezentácii v písomnej podobe – 

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

Arvay. Správa hovorí o hospodárskom výsledku za rok 2015, ktorý bol kladný a to v sume 

3 357,46 Eur. TFZ k 31.12.2015 nemal záväzky voči iným organizáciám. Konferencia 

schválila správu o hospodárení v roku 2015. 

 

K bodu 10.  

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

TFZ zasadala dňa 21.03.2016, kde boli prekontrolované účtovné doklady za obdobie od 

01.01.2015 do 31.12.2015. V mesiaci máj RK zasadala opäť, kde boli prekontrolované 

účtovné doklady za prvý štvrťrok 2016. RK došla k záveru, že všetky doklady súhlasia 

s evidenciou v pokladničnej knihe. Revízna komisia konštatuje, že neboli zistené nedostatky 

ani porušenie dodržiavania Stanov TFZ. Konferencia zobrala na vedomie. 

 

K bodu 11. 



Bod otvoril predsedajúci Konferencie p. Ing. Šmid a odovzdal slovo prezidentovi TFZ. Tento 

bod navrhol zaradiť do programu Konferencie prezident TFZ na poslednom zasadnutí VV 

(24.06.2016), a to z toho dôvodu, že po poslednom valnom zhromaždení spomínaného OZ 

dňa 07.06.2016, je známe že futbalové ihrisko bude vylúčené z výstavby Štadióna. Zápisnicu 

z valného zhromaždenia OZ Štadión obdržali delegáti pri prezentácii v písomnej podobe – je 

prílohou zápisu. Prezident TFZ vystúpil s krátkym príhovorom k tejto situácii. Po príhovore 

prebehla krátka diskusia k tomuto bod programu: 

Ing. Bágel (podpredseda VV TFZ) – podľa jeho názoru je zbytočné prispievať členským 

príspevkom keď štadión nebude futbalový, 

Baják (predseda DK TFZ) – vystúpiť z OZ Štadión, 

Štanclová (Malý Čepčín) – zbytočne polemizovanie, vystúpiť, 

Ing. Záborský (Dražkovce) – nie sú jasné právne vzťahy v OZ, čo keď v budúcnosti by 

mohlo TFZ z toho profitovať,  

Mgr. Borcovan (predseda ŠTK TFZ) – ak by bol niekedy tento štadión futbalový, mal by 

vstúpiť SFZ 

Po diskusii k tomu bodu programu dal predsedajúci konferencie hlasovať o ukončení členstva 

v OZ Štadión, kde bolo 22 členov za, 3 proti a 1 sa zdržal hlasovania. Turčiansky futbalový 

zväz podporuje projekty, ktorých cieľom je rozvoj individuálneho a výkonnostného športu, 

ale z dôvodu že hlavným cieľom TFZ je podpora a rozvoj futbalu, zmena zámeru na výstavbu 

atletického štadióna pri spojenej škole nie je prioritou TFZ, a preto v občianskom združení 

Štadión ukončuje svoju činnosť. 

 

K bodu 12. 

Vyhodnotenie súťažného ročníka 2015/2016 v súťažiach dospelých a mládežníckych 

kategóriách obdržali delegáti Konferencie pri prezentácii v písomnej forme – je prílohou 

zápisu. Konferencia zobrala na vedomie. 

 

K bodu 13. 

Návrh rozpisu súťaží TFZ na súťažný ročník 2016/2017 bol delegátom Konferencie zaslaný 

24. 06. 2016 na ich e-mailové kontá. Pri tomto bode prebehla diskusia ohľadom zmien 

v mládežníckych súťažiach, nakoľko v ročníku 2015/2016 bolo v žiackych kategóriách menší 

počet zápasov. Z toho dôvodu sa po prijatí všetkých prihlášok rozhodovalo medzi jednou 

spoločnou skupinou resp. iným variantom, ktorý by vzišiel z návrhov FK. Po diskusii 

v súťažnom ročníku 2016/2017 v kategórii žiakov bude jedna skupina a po návrhu p. 

Jesenského zo Žabokriek sa začne 3. kolom, kde 1. a 2. kolo sa dohrá 1.9. resp. 15.9. a to 

z dôvodu obáv, že by sa žiaci začiatkom augusta v riadnom počte nezišli. Tento návrh delegáti 

schválili– 26 členov za. Pri hracom systéme prípraviek tiež prebehla diskusia. Bc. Ing. 

Lubomír Nagy z Kláštora pod Znievom sa vyjadril k nadstavbovým častiam a systému hry, 

ktorý FC Tatran Kláštor pod Znievom prezentoval už počas súťažného ročníka. p. Ing. 

Záborský z Dražkoviec na to reagoval, že by tento model mohol byť uplatnený pri 

prípravkároch (9 kôl jeseň v skupinách, jar 5 družstiev z A skupiny + 5 družstiev z B skupiny 

1-5 miesto po jeseni v jednej skupine, 5 družstiev z A skupiny + 5 družstiev z B skupiny 6-10 

miesto po jeseni v druhej skupine) s čím 20 delegátov súhlasilo, 5 sa zdržali a 1 bol proti. 

Taktiež navrhol aby sa 8. a 9. kolo predohralo 1.9. resp. 15.9. z čím súhlasilo 21 delegátov, 4 

sa zdržali a 1 bol proti. Palider z MŠK Fomat Martin reagoval na vysoké výhry resp. prehry 

v zápasoch prípraviek – pre klub je zbytočné vyhrávať 38:0, družstvá majú už od U8, preto 

nie je problém, ak súper zavolá a informuje o vekovom priemere svojho družstva, poslať 

menšie deti. Po tejto diskusii Konferencia potvrdila návrh rozpisu futbalových súťaží 

riadených TFZ v súťažnom ročníku 2016/2017 s úpravou súťaží mládeže v zmysle tejto 

diskusie.  

 

K bodu 14. 

Na základe programu Konferencie otvoril predsedajúci Konferencie Ing. Peter Šmid 

DISKUSIU, v ktorej vystúpili: 

Štanclová (Malý Čepčín) – s návrhom na zrušenie delegátov zväzu. Na túto tému reagoval 



predseda KR p. Ing. Šmid o obsadzovaní delegátov a že v prípade, keď budú zrušený delegáti 

bude KR žiadať videozáznamy z MFS. Nakoľko Rozpis súťaží na nový ročník bol potvrdený 

aj s DZ, tak sa touto problematikou bude zaoberať VV na svojich zasadnutiach a na najbližšiu 

konferenciu prednesú varianty na riešenie tohto bodu. 

Ing. Záborský (Dražkovce) – aby nevychádzali chyby v zápisoch R v Úradnej správe, 

Petrík (predseda TMK) – vyjadril s k výberu TFZ, ktorý odohral reprezentačný zápas 

s Blatnicou a tiež k 11-ke roka,  

Mgr. Borcovan (predseda ŠTK) – upozornil FK, že budú vykonané pasportizácie ihrísk, 

 

K bodu 15. 

Informáciu o prijatých uzneseniach predložil písomne člen návrhovej komisie Mgr. Borcovan  

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

21 delegátov za. 

 
K bodu 16.  

Záver zasadnutia riadnej Konferencie vykonal prezident TFZ Roman Horák a poďakoval 

prítomným za aktívnu účasť. Po skončení Konferencie nasledoval aktív ŠTK a KM.  

 

 

Zapísala: Martina Tileschová, v.r. - sekretár TFZ   

Ing. Peter Šmid, v.r. – predsedajúci Konferencie    

Elena Štanclová, v.r. – predsedníčka mandátovej komisie  

Peter Jesenský, v.r. – predseda návrhovej komisie   


