
T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 
Námestie S. H. Vajanského 2, 036 01 Martin, číslo tel.: 0915 261 235, e-mail: tfz@tfz.sk 

 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia mimoriadnej konferencie TFZ vykonaná formou elektronického 

hlasovania per rollam v termíne od 24.08.2022 od 11.00 hod. do 31.08.2022 do 11.00 hod. 

 

 

Na svojom zasadnutí VV TFZ dňa 18.08.2022 prerokoval nasledovný návrh programu 

mimoriadnej konferencie TFZ, vykonanej formou elektronického hlasovania per rollam a 

odporučil ho delegátom konferencie na schválenie: 

 

1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie TFZ 

2. Schvaľovanie návrhu na overovateľov zápisnice 

3. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov TFZ 

4. Schvaľovanie návrhu zmeny organizácie súťaží dospelých v TFZ od súťažného 

ročníka 2023/2024 

 

Počet členov oprávnených hlasovať: 30 

Počet zúčastnených členov na hlasovaní: 26 

Hlasovania mimoriadnej konferencie sa nezúčastnili FK: Ďanová, Diviaky, Slovany, 

Slovenské Pravno.  

 

K bodu 1. 

Na mimoriadnu konferenciu TFZ, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24.08.2022 – 31.08.2022 

formou elektronického hlasovania per rollam, predložil VV TFZ tento návrh programu: 

1. Schvaľovanie návrhu programu konferencie TFZ 

2. Schvaľovanie návrhu na overovateľov zápisnice 

3. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov TFZ 

4. Schvaľovanie návrhu zmeny organizácie súťaží dospelých v TFZ od súťažného 

ročníka 2023/2024 
 

Návrh uznesenia: Konferencia TFZ schvaľuje program konferencie konanej formou 

elektronického hlasovania per rollam v období 24.08.2022 – 31.08.2022.  
 

Hlasovanie: ZA – 26,  PROTI – 0,   ZDRŽAL SA – 0 
Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 2. 

VV TFZ predložil návrh na overovateľov zápisnice nasledovné osoby: 

1. Ján Štefanides 

2. Alena Šimková 
 

Návrh uznesenia: Konferencia TFZ schvaľuje overovateľov zápisnice, tak ako boli 

predložení. 
 

Hlasovanie: ZA – 26,  PROTI – 0,   ZDRŽAL SA – 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 3. 

VV TFZ predložil návrh na zmenu a doplnenie Stanov TFZ, ktorý bol prílohou hlasovania 

ako samostatná príloha s názvom „Zmeny a doplnky Stanov TFZ 2022“. Zmena Stanov TFZ 

sa týka hlavne zmeny sídla a úpravy textu v prípade odvolávania sa na ustanovenia Stanov 

SFZ, či rozhodcovský súd, ktorý je už zrušený, resp. úprava ustanovení, ktoré musia byť 

v zásadnom súlade so Stanovami SFZ. 
 



Návrh uznesenia: Konferencia TFZ schvaľuje zmenu a doplnenie Stanov TFZ. 
 

Hlasovanie: ZA – 26,  PROTI – 0,   ZDRŽAL SA – 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

K bodu 4. 

VV TFZ predložil návrh na zmenu organizácie súťaží dospelých v TFZ od súťažného ročníka 

2023/2024, ktoré bude platné aj pre nasledujúce súťažné ročníky. Návrh vyplýval zo záverov 

pracovného stretnutia s FK, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.08.2022. Schválením návrhu 

uznesenia sa vytvorí pravidlo určujúce počet účastníkov v I. triede na 12 v prípade, že v II. 

triede klesne počet účastníkov pod 8.  

Modelový príklad: Pri dodržaní prihlášok v zmysle SP a v prípade zostupu zo súťaži SsFZ 2 

a viac družstiev ostáva I. trieda v počte 14 účastníkov. V prípade zostupu zo súťaží SsFZ 

jedného alebo žiadneho družstva bude v I. triede 12 účastníkov.  
 

Návrh uznesenia: Konferencia TFZ schvaľuje od súťažného ročníka 2023/2024 počet 

účastníkov v I. triede na 12 v prípade, ak klesne počet účastníkov v II. triede pod 8.  
 

Hlasovanie: ZA – 22,  PROTI – 3,   ZDRŽAL SA – 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

Zapísala: Martina Žalmanová, v.r., sekretár TFZ    

 

Overovatelia zápisnice:    

 

Ján Štefanides, v.r.       

 

Alena Šimková, v.r.        


