
T u r č i a n s k y   f u t b a l o v ý   z v ä z 

Turčiansky futbalový zväz | Námestie S. H. Vajanského 2 | 036 01 Martin | IČO: 31938396 | www.tfz.sk  
prezident TFZ | mob. +421 907 333830 | registrácia : Ministerstvo vnútra SR VVS/1/900/90-9272 

sekretár TFZ | tel., fax.: + 421 43 423 7313 | mob. +421 915 261 235 | e-mail:  tfz@tfz.sk 
bankový účet |  IBAN : SK89 0900 0000 0000 6133 0628 | SWIFT : GIBASKBX 

 

Zápis z rokovania a hlasovania per rollam Výkonného výboru TFZ  

zo dňa 29.03.2020 
 
V zmysle článku 45 stanov Turčianskeho futbalového zväzu (ďalej TFZ), prezident TFZ Roman Horák 

navrhol, po predchádzajúcom telefonickom rokovaní so všetkými členmi VV TFZ a po predchádzajúcej 

diskusii s nimi, hlasovanie formou per rollam (elektronicky) o nasledovných bodoch: 

 

1. Zrušenie jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 súťaží riadených TFZ 

2. Poverenie dočasného vedenia Odvolacej komisie TFZ  

 

K bodu 1. 

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej vírusom 

COVID-19 a tiež pretrvávajúceho zákazu vyplývajúceho z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR 

zo dňa 09.03.2020 a 23.03.2020, ktorým zakázali všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – 

podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, 

spoločenskej či inej povahy a ktorý platí do odvolania, Výkonný výbor TFZ sa v posledných dňoch 

zaoberal riešením tejto mimoriadnej situácie. Konkrétne návrhom na zrušenie všetkých súťaží riadené 

TFZ a anulovanie doteraz dosiahnutých výsledkov a tiež návrhom, že zo súťaží nikto pre ročník 

2020/2021 nepostúpi ani nezostúpi. Podporu na takýto návrh má Výkonný výbor TFZ aj v Súťažnom 

poriadku SFZ v čl. 7/6, ktorý hovorí, že riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia 

s odôvodnením.  

Podľa odborníkov bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo. Deň D 

– keď sa život dostane do normálu - sa vzďaľuje. Ak by aj deň D podľa optimistického variantu nastal 

v máji, je dôležité brať do úvahy, že súťaže hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá 

navštevujúci školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou „anglických 

týždňov“. Taktiež mimoriadna situácia bude mať veľmi negatívny dopad na ekonomiku, služby... Školy 

budú doháňať zameškané. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy.  

Zámer, ktorým sa zaoberali členovia Výkonného výboru TFZ, podporilo aj Vyhlásenie predsedov 

regionálnych zväzov a tiež hlasovanie Výkonného výboru SsFZ, ktorý schválil hlasovaním per rollam 

zrušenie všetkých súťaží riadené SsFZ.  

Nakoľko sa jedná o mimoriadnu situáciu, akou zrušenie celej časti súťažného ročníka určite je, Výkonný 

výbor TFZ považoval za správne informovať kluby pred hlasovaním o tomto zámere s možnosťou 

vyjadriť sa. Z toho dôvodu, bol na FK dňa 26.03.2020 zaslaný list v ktorom sme informovali o zámere 

zrušenie súťaží v jarnej časti ročníka 2019/2020. Na predmetný list reagovali niektoré kluby, kde vo 

väčšine prípadov súhlasili s návrhom a pokladali ho s prihliadnutím na okolnosti za správny. Jeden názor 

spočíval aj v tom, že s predmetným rozhodnutím by Výkonný výbor TFZ mal počkať a súťaže nechať 

odložené do konca apríla ako ich zrušiť. Je však potrebné myslieť aj na to, že ak by sa aj povolilo hrať od 

mája, bolo by nutné dohrať minimálne 5 kôl (pri dospelých). To by znamenalo - nahustený program 

(hracie kolá cez týždeň), na čo niektoré kluby už aj reagovali, že dohrávanie kôl cez týždeň by nezvládali, 

potom pomedzi to by boli ešte tréningy, niektoré kluby s tým budú mať veľký problém (pracujúci hráči). 

Tiež je potrebné myslieť na to, že nahustené by boli aj všetky mládežnícke súťaže.  

Výkonný výbor TFZ však počíta s tým, že ak to situácia dovolí, a teraz prijaté opatrenia sa uvoľnia, že by 

bolo možné zorganizovať napríklad turnaj alebo pohárovú súťaž o pohár TFZ. Možností je viacero. 

Všetko však záleží od toho, v akom termíne sa situácia dostane do normálu. Preto momentálne nemôže 

Výkonný výbor TFZ nič konkrétne predložiť futbalovým klubom.  
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Situácia sa preto bude riešiť operatívne, prípadne keď sa uvoľnia opatrenia, Výkonný výbor TFZ 

zorganizuje spoločné stretnutie zástupcov klubov. 

 

Návrh uznesenia č. 12/2020 

Výkonný výbor TFZ ruší všetky súťaže riadené TFZ v kategóriách dospelých, dorastu, žiakov 

a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 pri dodržaní zásady, že sa anulujú všetky 

výsledky doteraz odohraných súťaží TFZ súťažného ročníka 2019/2020 a z týchto súťaží nikto pre 

ročník 2020/2021 nepostúpi ani nezostúpi. 

 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6 

Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 6 

Počet hlasov za/schvaľujúcich: 6 

Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0 

 

Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny 

 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie per rollam 
k bodu č. 1 

Schvaľujem - 
- súhlasím 

Neschvaľujem- -
nesúhlasím 

Zdržal sa 

Roman Horák ✓   

Ing. Jaroslav Bágel ✓   

Mgr. Daniel Borcovan ✓   

Ing. Peter Šmid ✓   

Stanislav Petrík ✓   

Jozef Bučko ✓   

Neobsadená funkcia člena VV    
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K bodu 2. 

Ku dňu 01.03.2020 sa predseda Odvolacej komisie TFZ p. Mgr. Igor Hus vzdal funkcie. V zmysle článku 

31, ods. 6 Stanov TFZ - ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu TFZ pred uplynutím jeho 

funkčného obdobia, môže výkonný výbor na návrh prezidenta TFZ alebo iného člena výkonného výboru 

poveriť inú osobu výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu 

oprávneného voliť člena tohto orgánu. Funkcia v zmysle Stanov TFZ zaniká aj v prípade vzdania sa 

funkcie. Po predchádzajúcej konzultácii s navrhovaným kandidátom, prezident TFZ navrhuje na dočasné 

vedenie Odvolacej komisie TFZ p. Ing. Borisa Burgera (teraz člen Odvolacej komisie).  

 

Návrh uznesenia č. 13/2020 

Výkonný výbor TFZ poveruje dočasným vedením Odvolacej komisie TFZ pána Ing. Borisa 

Burgera. 

 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6 

Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 6 

Počet hlasov za/schvaľujúcich: 6 

Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0 

 

Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny 

 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zapísala: Martina Žalmanová     

Hlasovanie per rollam 
k bodu č. 2 

Schvaľujem - 
- súhlasím 

Neschvaľujem- -
nesúhlasím 

Zdržal sa 

Roman Horák ✓   

Ing. Jaroslav Bágel ✓   

Mgr. Daniel Borcovan ✓   

Ing. Peter Šmid ✓   

Stanislav Petrík ✓   

Jozef Bučko ✓   

Neobsadená funkcia člena VV    
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