
 

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, e-mail: tfz@tfz.sk 

 
Z Á P I S  č. 13/2017  

zo zasadnutia Výkonného výboru TFZ dňa 11. 12. 2017 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

    Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 

P r o g r am: 

                        

1. Otvorenie                                       Z: Horák 

2. Kontrola uznesení                         Z: Tileschová 

3. Úprava Smernice o financovaní turnajov 

mládeže s príspevkom TFZ    Z: Horák, Tileschová 

4. Informácie o zabezpečení školenia trénerov Z: Petrík 

5. Informácie o zabezpečení plesu   Z: organizačný výbor 

6. Rôzne 

7. Záver                                             Z: Horák 

 

K bodu 1.  Zasadnutie Výkonného výboru TFZ sa uskutočnilo v priestoroch prevádzky Loch, 

ktorý otvoril a viedol prezident TFZ p. Horák.  

 

K bodu 2.  Kontrolu uznesení z ostatného VV TFZ vykonal sekretár TFZ sl. Tileschová. 

Uznesenia z posledného zasadnutia VV TFZ sú splnené. Uznesenie č. 96/2017, 

ktoré ukladalo predsedom komisií predložiť návrhy na členov odborných komisií 

bolo splnené. Od futbalových klubov neprišiel v stanovenom termíne žiadny 

návrh na člena odborných komisií. VV TFZ schválil na návrh predsedov komisií 

členov odborných komisií pre súťažný ročník 2017/2018: 

ŠTK – Daniel Borcovan (predseda), Ján Rusnák, Jozef Feja, Ján Šarlina,  

KM – Peter Moric (predseda), Peter Maruška, Peter Kmeť,  

DK – Pavol Baják (predseda), Pavol Ševec, Viliam Lanko, Miloš Hnilica, 

Slavomíra Hajdová,  

KR – Peter Šmid (predseda), Tibor Vojtek, Juraj Diabelko, Miroslav Škvarek, 

Vladimír Pavlák, Rastislav Koša, 

TMK – Stanislav Petrík (predseda), Marián Turčina, Rudolf Novák, Milan Bielik,    

Peter Jesenský 

HK – Jozef Bučko (predseda), Miroslav Bernát 

OK – Igor Hus (predseda), Igor Putra, Miroslav Skalák, Boris Burger, Jozef  

Kutnik 

 

Uzn.č.97/2017 VV TFZ schválil členov odborných komisií pre súťažný ročník 2017/2018. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7 Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 3.  Prítomní obdržali materiál s dodatkom č. 1 – Zmeny a doplnky k Smernici 

o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ. V smernici boli doplnené len 

dva nové body. Prvý, ktorý vyplynul z praxe a ktorý hovorí o tom, že futbalovému 

klubu, ktorý si neplní povinnosti člena TFZ v zmysle Stanov TFZ nebude 

poskytnutá dotácia. A druhý, ktorý je povinný po formálnej stránke, a ktorý 

hovorí o nadobudnutí účinnosti tohto dodatku a to ku dňu 01.01.2018. Prezident 

TFZ navrhol v tejto súvislosti aj stanoviť každý február v bežnom roku pevne 

stanovenú čiastku v súlade s rozpočtom a predpokladanými príjmami z 2 % z 

daní, ktorá sa vyčlení z rozpočtu TFZ na túto činnosť, s čím prítomný súhlasili.  

 

 



 

 

Uzn.č.98/2017 VV TFZ schválil dodatok č. 1 – Smernica o financovaní turnajov mládeže  

s príspevkom TFZ a ukladá sekretárovi zverejniť dodatok č. 1 na webovom 

sídle TFZ. 

       Z: sekretár TFZ 

       T: do 15.12.2017 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 4. Predseda TMK TFZ p. Petrík v krátkosti predstavil program školenia trénerov, 

ktoré začne prvým cyklom 13.01.2018 v priestoroch zasadačky TFZ. Garantom 

pre tento deň bude p. Igor Bella z TMK SsFZ. Prednášať budú p. Bella, Šmid, 

Petrík, Šino, Šupej. Druhý cyklus školenia bude prebiehať 21.01.2018 a garantom 

bude p. Štefaňák. Tretí cyklus sa bude konať počas celého víkendu 10.-11.02.2018 

a prednášať budú p. Kollár a Nemec z TMK SsFZ. Počas februárového víkendu, 

je potrebné zabezpečiť aj priestory na praktickú výuku. Účastníci hradia 90 € na 

účet SsFZ a TFZ zabezpečí občerstvenie, miestnosť a ďalšie činnosti pre zníženie 

nákladov školenia ako celku.   

 

Uzn.č.99/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení školenia trénerov. 

Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa – 0 

 

K bodu 5. Prezident TFZ prešiel s prítomnými členmi VV TFZ všetky potrebné úlohy 

k zabezpečeniu plesu, ako napríklad zabezpečenie konferencierky, 

usporiadateľskej služby, šatniarky a pod. Predseda TMK p. Petrík, informoval 

o výbere Trénerskej osobnosti Turca a predseda KR p. Šmid o Píšťalke roka 2017, 

ktorú vybrali futbalové kluby spolu s KR TFZ. Vyhodnoteným pánom, bude 

zaslaná pozvánka na slávnostné vyhodnotenie ankiet. Vyhlásenie sa uskutoční 

v rámci 23. ročníka reprezentačného plesu TFZ dňa 26.01.2018 v Čiernej pani 

v Martine. Sekretár TFZ sl. Tileschová informovala o vecných cenách, ktoré 

vyhodnotení hráči získajú a ktoré TFZ získal z väčšej časti v rámci reklamného 

plnenia od sponzorov.  

 

Uzn.č.100/2017 VV TFZ vzal na vedomie informácie o zabezpečení 23. ročníka 

reprezentačného plesu TFZ.  

 Hlasovanie VV: Počet členov VV – 7, Za – 7, proti – 0, zdržal sa - 0 

 

K bodu 6. Rôzne: 

p. Horák – informoval o doručenom vyúčtovaní poskytnutého príspevku TFZ pre 

FC Tatran Kláštor pod Znievom. Vyúčtovanie spĺňa všetky potrebné náležitosti 

v zmysle Smernice o financovaní turnajov mládeže s príspevkom TFZ. Finančné 

prostriedky budú zaslané na účet futbalového klubu.  

- pripomenul ekonómovi pripraviť v spolupráci so sekretárom TFZ vyúčtovanie 

dotácie na činnosť zväzu, ktorú TFZ obdržal od Stredoslovenského futbalového 

zväzu. 

- informoval o pozvánke na 23. ročník reprezentačného plesu TFZ, ktorá bude 

určená pre štatutárov futbalových klubov, ktoré sú členmi TFZ. Vstupenka bude 

určená pre 2 osoby a bude neprenosná.  

- informoval o predaji budovy, v ktorej sídli Turčiansky futbalový zväz, tak ako 

informoval aj na predchádzajúcich zasadnutiach VV. 

- informoval o ďalších zasadnutiach orgánov TFZ v najbližšej dobe. Tradičné 

stretnutie členov VV TFZ, predsedov a členov odborných komisií TFZ sa 

uskutoční 12.01.2018. Pozvánky budú zaslané všetkým účastníkom v najbližších 

dňoch. Taktiež informoval o  dátume prvého zasadnutia VV TFZ v kalendárnom 

roku 2018, ktorý sa bude konať predbežne v 2. kalendárnom týždni (15.-

17.01.2018).  

- informoval o skutočnostiach v súvislosti s volebnou konferenciou SsFZ, ktorá sa 

uskutoční 15.12.2017 v Banskej Bystrici a tiež o zverejnenej kandidátnej listine na 



volené funkcie. Volebnou komisiou SsFZ boli na kandidátnu listinu do orgánov 

SsFZ zaradení a schválení zástupcovia TFZ, Roman Horák – do VV SsFZ a na 

predsedu Odvolacej komisie SsFZ, Ing. Jaroslav Bágel – do Revíznej komisie 

SsFZ a Ing. Boris Burger – kandidát na konferencie SFZ za stredoslovenský 

región. 

 

K bodu 7.  Záver zasadnutia VV TFZ vykonal prezident TFZ p. Horák, ktorý poďakoval 

prítomným za účasť a zaželal im príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko 

dobré do nového roku 2018.  

 

Zapísala: Martina  Tileschová – sekretár TFZ                                            


