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Z Á P I S 

zo zasadnutia riadnej Konferencie TFZ dňa 16.11.2016 

 

Prítomní: 22 delegáti riadnych členov TFZ s právom hlasovať - viď. prezenčná listina 

Neprítomní: delegáti riadnych členov TFZ FO, FK: Košťany, Krpeľany, Príbovce, Turany, T. 

Štiavnička, Valča,   

Ďalej neprítomný: FC Juventus Žilina 

Bez práva hlasovať: Vrútky, Sklabiňa – bez splnomocnenia štatutára klubu, Necpaly 

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 a sekretár TFZ Martina Tileschová  

     Ospravedlnení: Jozef Bučko, Mgr. Igor Hus, Imrich Arvay 

 

Program:      

 

1. Otvorenie a vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná v súlade so 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 Konferencie TFZ konanej 01.07.2016 

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

8. Prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu a doplnenie  

9. Rozhodnutie o výške, splatnosti a spôsobe použitia členského príspevku TFZ 

10. Správa revíznej komisie 

11. Návrh rozpočtu na rok 2017 

12. Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 

13. Zrušenie klubovej príslušnosti rozhodcov (navrhovateľ: TJ Družba Malý Čepčín) 

14. Zavedenie povinnosti jedného mládežníckeho družstva v I. QUICK triede (navrhovateľ: 

TJ Družba Malý Čepčín) 

15. Nevylučovať mládežnícke družstvá zo súťaže (navrhovateľ: TJ Družba Malý Čepčín) 

16. Riešenie DZ a vyhotovovanie záznamu zo stretnutí 

17. Diskusia  

18. Informácia o prijatých uzneseniach  

19. Záver 

 

K bodu 1. 

Prezident TFZ p. Horák otvoril riadnu Konferenciu TFZ, ktorá sa konala v Penzióne Čierna 

Pani v Martine 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, Ján Štefanides a Martina Tileschová – 

členovia. 

Návrhová v zložení: Peter Jesenský - predseda, Dušan Hrivnák a Mgr. Daniel Borcovan – 

členovia. 

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

Peter Šmid, Ing. Jaroslav Bágel, Peter Moric, Stanislav Petrík, Martina Tileschová,  



 

K bodu 3.  

Konferencia schválila program Konferencie tak ako bol predložený a zaslaný vopred všetkým 

delegátom Konferencie. 

 

K bodu 4.  

Správu mandátovej komisie predložila písomne predsedníčka Elena Štanclová – je prílohou 

zápisu. Správa konštatovala, že z 31 riadnych členov TFZ je prítomných 22 čo predstavuje 

70,96 % delegátov. Ďalej sa na rokovaní Konferencie TFZ bez práva hlasovať zúčastnilo 8 

členov VV TFZ a predsedov odborných komisií. Pozvaný boli aj 3 zástupcovia FK bez práva 

hlasovať, z nich boli prítomný 1. Mandátová komisia týmto vyhlásila, že Konferencia je 

uznášania schopná. Konferencia správu Mandátovej komisie zobrala na vedomie. 

 

K bodu 5. 

Prezident TFZ Roman Horák vystúpil s krátkym hodnotiacim príhovorom od ostatnej 

Konferencie TFZ, ktorá sa konala 01.07.2016 – okrem iného spomenul – hospodárenie TFZ,  

problematiku členských príspevkov SFZ, ktoré vo veľkej miere zarezonovalo vo futbalovom 

hnutí a informoval, že na Konferencii SFZ dňa 18.11.2016 v Poprade sa rozhodne o spôsobe 

rozdelenia týchto príspevkov, ďalej o zmenách ktoré vyplývajú z platného Zákona o športe 

a ktoré sa dotýkajú aj TFZ a budú predmetom rokovania v ďalších bodoch tohto zasadnutia. Pri 

zmienke Zákona o športe informoval o novele ohľadom výšky príspevku na mládež, ktorý je 

v druhom čítaní a ktorá zvyšuje percento z 10 na najmenej 15% z prostriedkov príspevku 

uznanému športu, ktorý pôjde na mládež. Ďalej spomenul problematiku mládeže 

a udržateľnosti mládeže pri športe a z toho vyplývajúci menší počet mládežníckych družstiev 

v súťažiach, projekt podpory a financovania výstavby futbalovej infraštruktúry v kluboch, 

ktorého výška finančnej podpory je od 15 000 eur do 50 00 eur pri spoluúčasti žiadateľa 25% 

a mnoho ďalšieho. Konferencia zobrala na vedomie vystúpenie prezidenta TFZ. 

 

 

K bodu 6. 

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

01.07.2016 uložila Výkonnému výboru TFZ na najbližšiu Konferenciu TFZ pripraviť riešenia 

DZ a vyhotovovanie záznamu zo stretnutí. Uznesenie je splnené. Dňa 19.09.2016 bola táto 

problematika prerokovaná na zasadnutí VV TFZ a záver tohto zasadnutia bude prerokovaný aj 

na tejto konferencii v bode 16. Konferencia správu o kontrole plnenia uznesení z poslednej 

Konferencie zobrala na vedomie.   

 

K bodu 7.  

Správu o činnosti VV TFZ od ostatnej Konferencie konanej 01.07.2016 delegáti obdržali pri 

prezentácii v písomnej podobe - je prílohou zápisu. Ústne ju doplnil sekretár TFZ Martina 

Tileschová o účasť jednotlivých členov na zasadnutiach VV TFZ a tiež sa vyjadril k niektorým 

bodom, ktorými sa VV TFZ na svojich zasadnutiach zaoberal. Konferencia zobrala správu 

o činnosti VV TFZ na vedomie. 

  

K bodu 8.  

K tomuto bodu sa vyjadril prezident TFZ p. Roman Horák. Materiál obdržali delegáti 

Konferencie spolu s pozvánkou – je prílohou zápisu. Vysvetlil delegátom Konferencie TFZ 

dôvody na zmenu a doplnenie Stanov TFZ. Tieto zmeny si vyžiadalo prijatie nového zákona č. 

440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“), 

ktorý priniesol napríklad jednotnú pojmológiu pre celý slovenský šport, definovanie postavenia 

a úloh športovej organizácie v športe a spoločnosti, jednotný štandard pravidiel kreovania, 

zloženia a volieb orgánov športovej organizácie vrátane úpravy konfliktu záujmov, jednotný 

štandard pravidiel pre zasadnutia, rozhodnutia a zápisnice orgánov športovej organizácie, 

jednotný štandard pre riešenie sporov v športe vrátane disciplinárneho konania, ale hlavne 

povinné vyberanie členského príspevku, ak má športová organizácia právnu formu občianskeho 

združenia a je prijímateľom verejných financií. Zapracovaním uvedených zmien do Stanov 

TFZ a ich schválením splní TFZ základnú podmienku spôsobilosti prijímateľa verejných 



prostriedkov a taktiež,, aby mohol byť TFZ prijímateľom sponzorského s daňovými benefitmi 

na strane sponzora. Na to, aby bol návrh na zmenu a doplnenie Stanov TFZ schválený je 

potrebné, aby za schválenie hlasovala kvalifikovaná väčšina delegátov s právom hlasovať, čiže 

najmenej 2/3 všetkých delegátov (členov) čo v tomto prípade je 22 delegátov. Predsedajúci 

Konferencie TFZ p. Ing. Peter Šmid dal hlasovať za tento dôležitý bod, kde 22 hlasov bolo za. 

Konferencia TFZ schválila návrh na zmenu a doplnenie Stanov TFZ. Tieto zmeny a doplnky 

nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.   

 

K bodu 9. 

Po hlasovaní o zmene stanov prezident TFZ plynulo prešiel na ďalší bod programu, 

rozhodnutie o výške, splatnosti a použití členského príspevku TFZ. Materiál obdržali delegáti 

Konferencie spolu s pozvánkou – je prílohou zápisu. Keďže vzhľadom na schválené zmeny 

a doplnky Stanov TFZ je to právomoc Konferencie TFZ. Výška členského príspevku pre 

riadnych členov TFZ sa navrhuje vo výške 1,- Eur ročne. TFZ nenavrhuje žiadne iné členské 

príspevky pre hráčov, trénerov, funkcionárov, rozhodcov a iných individuálnych členov. 

Splatnosť členského príspevku sa navrhuje pravidelne ku dňu 31.5. Pre rok 2016 sa ďalej 

navrhuje splatnosť členského príspevku TFZ do 15.12.2016 úhradou priamo na Konferencii 

dňa 16.11.2016 v prípade schválenia návrhu, resp. prevodom na prevádzkový účet TFZ 

uverejnený v RS TFZ. Prostriedky z členských príspevkov budú použité na turnaje mládeže 

a podporu futbalových klubov. Ako už bolo prezentované v predchádzajúcom bode, ak chce 

byť TFZ, ako občianske združenie, prijímateľom verejných financií, je povinný podľa Zákona 

o športe vyberať príspevky. Len v posledných rokov TFZ získalo z verejných prostriedkov 

niekoľko tisíc eur. Predsedajúci Konferencie TFZ dal hlasovať o tomto bode programu kde 

všetci delegáti boli za (22 hlasov). Konferencia schválila výšku, splatnosť a spôsob použitia 

členského príspevku TFZ. 

 

K bodu 10. 

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

TFZ zasadala v mesiacoch august a október 2016. Boli prekontrolované účtovné doklady. 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 správu Revíznej komisie na vedomie. 

 

K bodu 11. 

Návrh rozpočtu na rok 2017 delegáti obdržali poštou spolu s pozvánkou – je prílohou zápisu. 

Ústne ju doplnil a vysvetlil jednotlivé položky sekretár TFZ Martina Tileschová, nakoľko 

ekonóm TFZ bol ospravedlnený. Návrh hovorí o predpokladaných príjmoch a výdavkoch na 

rok 2017. TFZ predpokladá vyrovnaný rozpočet. Zmena príjmov a výdavkov bude vykonaná 

podľa dotácii v roku 2017. V rámci diskusie k tomuto bodu sa pán Badík (FK Trebostovo) 

informoval o položke odmeny na dohodu a odmeny členov komisie vo výdavkovej časti. Aké 

odmeny dostávajú členovia komisie. Odpovedal mu sekretár TFZ, že túto výdavkovú časť tvorí 

hlavne cestovné a iné náklady spojené so zasadnutiami odborných komisií. Konferencia 

schválila návrh rozpočtu na rok 2017 – za 22.  

 

K bodu 12. 

Vyhodnotenie jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 v súťažiach dospelých a 

mládežníckych kategóriách obdržali delegáti Konferencie pri prezentácii v písomnej forme – sú 

prílohou zápisu. Konferencia zobrala na vedomie vyhodnotenie jesennej časti súťažného 

ročníka 2016/2017. 

 

K bodu 13.  

Do predbežného programu, ktorý bol zverejnený na webovom sídle TFZ, boli zapracované 

návrhy od TJ Družba Malý Čepčín, ktoré boli doručené na TFZ v stanovenom termíne, do 

04.11.2016. Prvý z nich je zrušenie klubovej príslušnosti rozhodcov. Predsedajúci Konferencie 

odovzdal slovo zástupcovi FK, ktorý bod navrhol, pani Štanlcovej. Tento návrh podali 

z dôvodu, že je to podľa jej slov, názor viacerých klubov. Má za to, že klubová príslušnosť ma 

za dôsledok aj ovplyvňovanie niektorých výsledkov. Vedenie Konferencie prevzal prezident 



TFZ, aby sa predseda KR TFZ p. Ing. Šmid mohol vyjadriť k tejto problematike. Uviedol, že 

len 6 futbalových klubov hrajúcich I. QUICK triedu ma rozhodcov, ktorý aj rozhodujú v tejto 

súťaži. Nie je názoru, že by ovplyvňovali výsledky stretnutí. Pripomenul taktiež, že FK ktorý 

postúpi do súťaží riadených SsFZ musia mať oddielových rozhodcov, tam je to podmienka. 

Taktiež pripomenul skutočnosť z Liptovského futbalového zväzu, kde zrušili klubovú 

príslušnosť R a neskôr im nemal kto rozhodovať zápasy. Platí tu priama úmera, čím viac 

rozhodcov, tým viac plne obsadené MFS. Preto ak chcú kluby zlepšiť kvalitu zápasov k čomu 

prispieva aj plný počet delegovaných osôb, nemali by delegáti Konferencie klubovú príslušnosť 

zrušiť. Prezident TFZ dal hlasovať, kto je za to aby sa zrušila klubová príslušnosť rozhodcov, 

kde za boli 2 delegáti, proti – 16 a zdržalo sa 4. Konferencia neschválila návrh na zrušenie 

klubovej príslušnosti rozhodcov. 

 

K bodu 14. 

Druhý návrh, ktorý zaslali z TJ Družba Malý Čepčín sa týkal zavedenia povinnosti jedného 

mládežníckeho družstva pre účastníkov v I. QUICK triede. K tomuto bodu prebehla diskusia 

medzi delegátmi konferencie, kde väčšina delegátov podporuje myšlienku povinného družstva 

ale nie je návrh riešenia. Dobrým riešením je vytváranie spoločných družstiev mládeže čo 

umožňuje Súťažný poriadok. Preto konferencia berie na vedomie návrh TJ Družba Malý 

Čepčín zaviesť povinnosť pre účastníkov I. QUICK triedy mať jedno mládežnícke družstvo 

a odporúča riešiť problematiku dopĺňania mládeže vytváraním spoločných družstiev. 

 

K bodu 15. 

Tretí návrh, ktorý zaslali z TJ Družba Malý Čepčín sa týkal nevylučovania mládežníckych 

družstiev zo súťaže. Tento bod nadväzuje vo veľkej miere aj na predchádzajúci bod, nakoľko 

problém je udržať mládežnícke družstva v súťažiach a nie ich ešte vylučovať z nich. Avšak 

platí aj Súťažný poriadok, ktoré je potrebné dodržiavať a zachovať aj vážnosť a integritu 

súťaží. Preto VV TFZ navrhol zvýšiť pri mládežníckych družstvách počet kontumácii, ktoré 

vedú k vylúčeniu zo súťaže z 3 na 5, úpravou v RS TFZ s účinnosťou už od jarnej časti 

súťažného ročníka 2016/2017. S účinnosťou od jari nesúhlasil Ján Štefanides (TJ Družstevník 

Dražkovce). Predseda TMK TFZ p. Petrík navrhol futbalovým klubom v prípade, že nastúpi 

napr. 9 hráčov jedného družstva, aby tomuto počtu prispôsobili počet hráčov aj druhé družstvo. 

Na čo reagoval p. Bc. Ing. Lubomír Nagy (Kláštor p. Znievom) s názorom, aby sa nestalo 

časom, že postačí na družstvo aj napr. 8 hráčov. Predsedajúci konferencie TFZ p. Ing. Šmid dal 

hlasovať o návrhu nevylučovať mládežnícke družstvá zo súťaže úpravou čl. X, bod 4 Rozpisu 

súťaží TFZ na 5 kontumácii – ZA – 16, proti – 3, zdržal sa – 3. Konferencia návrh schválila.  

 

K bodu 16. 

Vedenie Konferencie prevzal prezident TFZ, aby sa predseda KR TFZ p. Ing. Šmid mohol 

vyjadriť k tejto problematike. Ten informoval, že dňa 19.09.2016 bola táto problematika 

prerokovaná na zasadnutí VV TFZ. Je za to, aby boli zachovaný DZ, nakoľko sú nápomocný 

pre nových začínajúcich rozhodcov. Ale je tiež za to, aby boli povinné videozáznamy. 

Videozáznamy neslúžia len na kontrolu pri disciplinárnych priestupkoch, ale aj na kontrolu 

rozhodcov a ich rozhodovanie. Niektorí delegáti konferencie vystúpili s tým, že to nie je lacná 

záležitosť na čo prezident TFZ reagoval, že TFZ by poskytlo finančný príspevok. Keďže 

delegáti konferencie nemali k dispozícii konkrétne náležitosti ako ani presné parametre 

technického vybavenia pán Ján Štefanides (Dražkovce) navrhol, aby sa nehlasovalo o návrhu 

vyhotovovania videozáznamu, ale aby VV pripravil anketu. Za čo hlasovalo 19 delegátov ZA 

a 3 sa zdržali. Konferencia schválila riešenie vyhotovovania záznamu zo stretnutí v I. a II. 

QUICK triede na základe vyhodnotenia ankety, ktorú VV TFZ rozpošle na oddiely. 

 

K bodu 17.  

Na základe programu Konferencie otvoril predsedajúci Konferencie Ing. Peter Šmid 

DISKUSIU, v ktorej vystúpili: 

Nagy (Kláštor p. Znievom) – otvoril tému členských príspevkov SFZ, ktoré zarezonovali vo 

futbalových kruhoch. Pýta sa či je etické podmieňovať účasť na stretnutí úhradou členského 



príspevku. A informoval sa o spôsobe a kritériách pri rozdeľovaní vyzbieraných členských 

príspevkov naspäť klubom. Na čo mu odpovedal prezident TFZ, že to bude predmetom 

rokovania Konferencie SFZ, ktorá sa bude konať 18.11.2016. Taktiež sa informoval 

o trénerských licenciách a školeniach, či SFZ na tieto školenia prispieva. Odpovede na túto 

otázku sa bude snažiť získať prezident TFZ na stretnutiach s vyššími orgánmi.  

Štefanides (Dražkovce) – upozornil na vypisovanie počtu divákov v zápisoch o stretnutí, že 

rozhodcovia uvádzajú nepravdivé údaje. 

 

K bodu 18. 

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

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

hlasovaním – 22 delegátov za. 

 
K bodu 19.  

Záver zasadnutia riadnej Konferencie vykonal prezident TFZ Roman Horák a poďakoval 

prítomným za aktívnu účasť a poprial veľa športových ako aj osobných úspechov v novom 

roku a príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov 

 

 

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   

 


