
 
 
 
Správa o činnosti FK TJ Slovan Halič za 
rok 2017. 

Jesennú časť sezóny 2017/2018 odštartovali naši žiaci 

s trénerom Milanom Klagom bez starších a skúsených 

spoluhráčov  S. Gondu, a M. Koristeka, ktorí prešli do 

kategórie dorastu.V priebehu súťaže boli postupne doplňaní 

ďalší noví hráči ,aby sme zachovali dostatočný počet /15-17 

hráčov/ haličskej mládežníckej základne. Chlapci si viedli 

veľmi dobre a po poslednom MFZ prezimujú na celkovej 

druhej priečke tabuľky. Som veľmi rád,že v júli sa uskutočnil 

na našom ihrisku už štvrtý ročník futbalového Tango kempu 

pod vedením Mariana Berkyho,ktorý zvýšil a každoročne 

zvyšuje záujem detí o futbal. V tomto roku už trénuje aj 

najmladšia kategória – prípravka pod vedením trénera Milana 

Klagu v rámci futbalového krúžku v ZŠ s MŠ v Haliči. 



Naši dorastenci doplnení o 3 nových hráčov v polovici ťažkej 

súťaže IV.liga dorast U19 skupina D pod vedením trénera 

Alexa Kičku obsadili  9 miesto i keď v polovičke / 6.kolo/ boli 

na druhom mieste,čo je najlepšie umiestnenie  haličského 

družstva v ligovej súťaži a to aj vďaka R.Koristekovi,ktorý 

kráľuje v tabuľke strelcov s počtom strelených gólov 22. 

Kategória muži pod vedením trénerov M.Kanát 

a M.Schvantner  bola doplnená o 12 hráčov a prezimuje na 

nelichotivom predposlednom mieste tabuľky 6.liga MO-LC. 

Mužstvo dokázalo hrať aj so silnejšími súpermi,dokonca 

vyhrávať prvé polčasy,avšak nedostatkom kondície,sily 

a koncentrovanosti  strácalo body. 

Príčina je známa a to je dlhodobá,nedostatočná  účasť na 

tréningovom procese ! 

V roku 2017 na základe schváleného finančného rozpočtu 

obdržal  TJ Slovan Halič od OU v Haliči dotáciu na činnosť vo 

výške 7.100.-€ , účelovú dotáciu na sústredenie žiakov  vo 

výške 300.-€ a dotáciu na spoluúčasť  Autom.zavlažovanie 

futbalového ihriska vo výške 3.879.-€ .čo spolu činí 11.279.-€. 

Ďalšie príjmy boli nasledovné : Transfery hráčov – 1.525.-€, 

Sponzorské dary a iné príjmy – 1.431,12.-€ , Dve percentá – 

260,86.-€ , Vratky SPP a SSE – 674,04.-€ , Vstupné -227.-€ , 

Členské  /60 percent/ – 132.-€  a 340,80.-€ zo SFZ 

z 15.12.2017 čo je spolu úctihodných  4.590,82 .-€ . Za rok 

2017 dosiahol konečný rozpočet TJ Slovan Halič v príjmovej 

časti najvyššiu výšku  od založenia klubu a to 15.869,82.-€. 



Okrem týchto príjmov sme získali od SFZ dotáciu na projekt 

Automatické zavlažovanie futbalového ihriska vo výške 

10.000.-€  a uspeli sme aj s ďalším projektom  u Nadácii TV 

JOJ ,kde sme opäť získali sadu dresov a zápasové lopty. 

Záverom mi dovoľte poďakovať  a popriať príjemné prežitie 

vianočných sviatkov všetkým sponzorom a darcom /OU 

HALIČ,IMET,LUSTROJ,VATEL,SVOMA,KOFEMIKA,M.BERKY,REV

ITAL,NADÁCII TV JOJ,SFZ,AG-SPORT,FUN-PIZZERII.../ , všetkým 

hráčom,trénerom,rodičom,funkcionárom,zdravotníčke,uspori

adateľom,kameramanom,vyberačom 

vstupného,J.Tóčikovi,fanúšikom ako aj  všetkým,čo nám 

poskytli dopravu na zápasy a všetkým ďalším ,ktorí, 

akoukoľvek formou pomohli haličskému futbalu.  

 

Tibor Hochholczer – Predseda TJ Slovan Halič 


