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Smernica o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ 
 

Výkonný výbor Turčianskeho futbalového zväzu (ďalej len „VV TFZ“) v súlade so Stanovami TFZ 

a Organizačným poriadkom vydávajú túto Smernicu o financovaní turnajov mládeže (ďalej len 

„smernica“). 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1. Turčiansky futbalový zväz (ďalej len „TFZ“) vykonáva činnosť pri organizovaní a riadení 

futbalových súťaží na všetkých úrovniach v regióne martinského a turčianskoteplického okresu. 

Najväčšiu podporu je potrebné vyvinúť smerom k mládeži. 

2. TFZ riadi prostredníctvom Komisie mládeže (KM) dorastenecké, žiacke súťaže a  súťaže 

prípraviek. Vzhľadom na dlhšiu zimnú a letnú prestávku sa po skončení súťaží organizujú rôzne 

futbalové turnaje, ktorých usporiadateľmi sú jednotlivé kluby alebo TFZ.  

3. Organizačné práce zabezpečujú jednotlivé kluby. TFZ Martin pomáha rozvoju mládežníckeho 

futbalu v oblasti svojej pôsobnosti finančnými prostriedkami.  

4. Táto smernica určuje podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby mohli byť tieto turnaje 

spolufinancované s príspevkom od TFZ, pokiaľ konferencia TFZ nerozhodla inak.  

5. TFZ podporuje financovanie futbalových turnajov mládeže v týchto kategóriách: 

- prípravky, 

- žiaci, 

- dorastenci. 

 

Článok 2 

Podmienky spolufinancovania  

 

1. Podmienkou, aby TFZ podporil financovanie turnaja mládeže je, aby príslušný FK, FO zaslal 

žiadosť na TFZ, ktorej súčasťou budú aj propozície turnaja s predpokladaným rozdelením 

nákladov. V propagačných materiáloch a propozíciách musí byť tiež uvedené, že sú realizované 

s finančným prispením Turčianskeho futbalového zväzu. 

2. Žiadosť je potrebné doručiť na TFZ do 15.06. pre letné turnaje a do 15.11. pre zimné turnaje 

z dôvodu určenia výšky príspevku po prerozdelení finančných prostriedkov, získaných z príjmov z 

reklám, propagácie, 2% percent z daní a poplatkov, alebo pokút plynúcich z mládežníckych 

zdrojov. TFZ podporí turnaj po podaní žiadosti aj v iných termínoch spravidla najneskôr dva 

týždne pred konaním turnaja. Sekretár TFZ posúdi či žiadosť spĺňa podmienky pre poskytnutie 

príspevku a podľa disponibilných finančných prostriedkov žiadosť predloží Výkonnému výboru a 

prezidentovi TFZ na schválenie. Sekretár informuje klub o schválení resp. neschválení žiadosti 

a výške poskytnutých prostriedkov.  

3. Finančný príspevok na zorganizovanie mládežníckeho turnaja môže klub dostať len jedenkrát za 

kalendárny rok. 

4. Základný príspevok je vo výške  50 eur. Ďalší príspevok môže byť poskytnutý podľa počtu 

zúčastnených družstiev. Maximálna výška finančného príspevku je 150 eur. Podmienkou 

poskytnutia finančného príspevku je, že aspoň polovica družstiev, ktoré sa turnaja zúčastnia, musí 

byť účastníkom súťaží riadených TFZ. Na príspevok nie je právny nárok.  
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5. FK, FO ako organizátor mládežníckeho turnaja môže použiť finančný príspevok len na tieto 

účely: 

- prenájom športovej haly, ihriska, 

- vecné ceny pre víťazné družstvá, 

- náklady na rozhodcov, 

- občerstvenie pre účastníkov. 

6. Zúčtovanie nákladov na futbalový turnaj mládeže, musí organizátor predložiť na TFZ do 7 dní od 

uskutočnenia turnaja. Po kontrole dokladov sekretárom TFZ a ekonómom zväzu, predloží sekretár 

TFZ vyúčtovanie na schválenie prezidentovi TFZ. Po schválení, ekonóm zabezpečí poukázanie 

finančného príspevku na účet klubu, ktorý organizoval mládežnícky turnaj najneskôr do 7 dní od 

schválenia vyúčtovania prezidentom TFZ a informuje VV TFZ. 

 

Článok 3 

Turnaje organizované TFZ 

 

1. Turnaje, ktorých hlavným usporiadateľom je TFZ sú financované: 

- Z vlastných finančných prostriedkov, ktorých pridelenie schvaľuje VV TFZ.                

- Z dotácií od iných subjektov: 

- TFZ zašle žiadosť na poskytnutie finančnej dotácie na príslušné subjekty. 

- Ak príslušný subjekt schváli pridelenie dotácie, TFZ je povinný použiť finančnú dotáciu 

len na účely, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytovaní dotácie podpísanou príslušným 

subjektom a TFZ. 

- Ak príslušný subjekt schváli dotáciu, ktorá ale nepokryje celkové náklady na organizáciu, 

TFZ doplní finančné prostriedky z vlastných finančných zdrojov a vykryje rozdiel. 

Pridelenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov schvaľuje na návrh prezidenta 

TFZ Výkonný výbor TFZ. 

 

2. TFZ ako organizátor mládežníckeho turnaja môže použiť finančné prostriedky len na tieto účely:      

- prenájom športovej haly, ihriska, 

- vecné ceny pre víťazné družstvá, 

- náklady na rozhodcov, 

- občerstvenie pre účastníkov. 

 

3. O čerpaní finančných prostriedkov na turnaje organizované TFZ informuje ekonóm a prezident 

TFZ na najbližšom zasadnutí VV TFZ. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica bola schválená na rokovaní VV TFZ dňa 13. 04. 2015 a týmto dňom nadobúda 

účinnosť. 

 

    

   Roman Horák, v. r.     Martina Tileschová, v. r. 

      prezident TFZ             sekretár TFZ  

  


