
Nový vietor do plachiet OFK Teplička nad Váhom. 

12.11.2017 sa uskutočnila členská schôdza občianskeho združenia Obecný futbalový klub Teplička 
nad Váhom. Zúčastnených 76 členov  a niekoľko nehlasujúcich hostí riešilo veľmi dôležité a pre ďalší 
rozvoj futbalu v obci aj zásadné otázky. Napriek odlišným názorom a pohľadom členov na mnohé 
sféry činnosti futbalového klubu a aj tesným hlasovaniam môžeme konštatovať, že napokon zvíťazil 
futbal.   

Predovšetkým ide o fakt, že taká významná obec akou je Teplička nad Váhom si zaslúži nielen 3. ligu 
dospelých, ale taktiež vyššiu súťaž pre B družstvo dospelých, aby bolo na čo pozerať a s radosťou 
chodiť fanúšikom na futbal. A taktiež zvíťazila myšlienka o nevyhnutnom kontinuálnom raste hráčov 
od prípraviek, cez žiakov a dorastencov až do dospelého veku v jednom klube, s názvom Obecný 
futbalový klub Teplička nad Váhom, občianske združenie. 

Čo ma vedie k tomu optimizmu? Je to niekoľko kľúčových vecí. Predovšetkým je to dokončenie 
transformácie  klubu z formy spoločnosti s ručením obmedzeným  do občianskeho združenie formou  
postúpenia práv a povinností k jednotlivým súťažiam, družstvám a hráčom. Znie to zložito, ale 
niekoľko rokov dozadu sa vedenie občianskeho združenia OFK Teplička nad Váhom dohodlo s klubom 
z Dolnej Tižiny vlastneným súkromnou spoločnosťou o prevzatí práv na súťaženie v III. lige dospelých. 
Za uvedené obdobie 3-4 rokov sa s podporou obce vykonalo veľa - rekonštrukčné práce na  
futbalovom štadióne v Tepličke nad Váhom, odohrala sa s úspechom II. a III. liga dospelých a I. trieda 
dospelých, klub zastrešil žiacke prípravky, súťaženie mladších a starších žiakov a mladších a starších 
dorastencov.  

Jednotlivé formy spolupráce a „zastrešenia“ futbalového klubu sa však stali neudržateľné a viedli 
k názorovým rozporom a nedôvere podporovateľov klubu a fanúšikov. Napokon došlo aj k prerušeniu 
konceptu komplexného kontinuálneho futbalového rastu hráčov, keď klub nezískal dostatok hráčov 
pre dorasteneckú kategóriu na sezónu 2017/2018 a musel odstúpiť z rozohraných súťaží.  

Verím, že riešením tejto nedobrej situácie a atmosféry v klube je  názor presadzovaný výborom OFK  
na spomínanej členskej schôdzi.  Zvíťazila idea, že tou „strechou“ futbalového klubu bude existujúce  
občianske združenie s významným vplyvom obce, ale aj členov občianskeho združenia, ktorí klub 
finančne podporujúv zmysle nových modernejších. stanov klubu. 

Konsenzus vo sfére finančnej podpory klubu je druhým kľúčovým momentom pre moje optimistické 
očakávania. Dnes to vyzerá na deľbu financovania 50 : 50 - súkromné zdroje a obecné zdroje. Bez 
tejto dohody a podpory by nemohol fungovať klub takéhoto rozsahu. Akékoľvek iné tzv. 
„úspornejšie“ riešenie však degraduje prácu s mládežou na sezónnu drinu trénerov a funkcionárov 
bez východísk a dlhodobých cieľov, a pre chlapcov sa takmer znemožnia prechody do vyšších 
kategórií, čo spôsobuje pravidelný odliv hráčov mimo klub.Klub má vychovávať hráčov predovšetkým 
pre seba a nie pre koristníkov naokolo. 

Na členskej schôdzi bol zvolený nový výbor občianskeho združenia - moje tretie optimistické 
očakávanie. Podľa môjho názoru sa správne namiešal mix skúseností a racionálneho myslenia 
s mladíckym optimizmom a ochotou pomôcť dobrým myšlienkam. Nový predseda združenia sa stal 
Milan Janči s veľkými skúsenosťami vo futbalovom živote, podobne ako Jozef Maťko s významným 
diplomatickým presahom vo futbale a schopnosťou dávať líniu športovému rozvoju klubu. Emil Pečík 
zastreší financovanie a dohľad nad výdavkami, Mário Adamus je poverený marketingom a 
prezentáciou klubu a Lukáš Oleš zatiaľ spoluprácou mužstiev dospelých, trénerov a hráčov. Petra 
Hulku ako stálicu klubu - kustóda, správcu a hlavne srdciara teplického futbalu netreba ani 



predstavovať. Výbor má veľké ambície a snahu po konsenze na všetkých úrovniach a vo všetkých 
činnostiach klubu. 

Dajte výboru trochu času  a príďte podporiť Váš klub, ktorý v budúcom roku oslávi už 90. rokov od 
vzniku, svojou osobnou účasťou na zápasoch Vašich Tepličanov bez ohľadu na kategóriu a súťaž.  

Pokiaľ chcete vedieť viac informácii o dianí v Našom klube, komentároch, tabuľkách tak si môžete 
pozrieť našu  web stránku www.ofkteplicka.sk alebo www.futbalnet.sk. 

Nesmieme v tomto článku zabudnú ani  našich najmladších futbalistov (prípravkárov), ktorí pod 
vedením trénera Matúša Hrošovského a vedúceho mužstva Róberta Mičíka robia radosť na turnajoch 
prípraviek. 
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