Turčiansky futbalový zväz
Zápis z rokovania a hlasovania per rollam Výkonného výboru TFZ
zo dňa 29.04.2020
V zmysle článku 45 stanov Turčianskeho futbalového zväzu (ďalej TFZ), prezident TFZ Roman Horák
navrhol, po predchádzajúcom telefonickom rozhovore s členmi VV TFZ a po predchádzajúcej diskusii
s nimi, hlasovanie formou per rollam (elektronicky) vo veci vrátenia matričných poplatkov za
uskutočnené transfery v období od 01.01.2020 – 29.03.2020 (deň zrušenia jarnej časti súťažného ročníka
2019/2020).
Zdôvodnenie:
Výkonný výbor prerokoval zákaz organizovania športových podujatí v zmysle rozhodnutia hlavného
hygienika SR a taktiež postupné fázy otvárania ekonomiky, ktoré boli schválené Ústredným krízovým
štábom z ktorého vyplýva, že športové podujatia sa pravdepodobne nepovolia skôr ako v júni 2020. Preto
aj zrušenie súťaží jarnej časti ročníka 2019/2020 zo dňa 29.03.2020 sa potvrdilo ako správne. Transfery
uskutočnené pred jarnou časťou ročníka 2019/2020 kluby uskutočnili hlavne z dôvodu posilnenia
jednotlivých družstiev. Keďže v uvedenom období bolo možné žiadať len o prestupy s obmedzením
(hosťovania) s platnosťou do 30.06.2020, zrušením súťaží bol zmarený zmysel uvedených transferov,
keďže hráči nenastúpili, resp. nenastúpia na žiadne MFS. Zimné registračné obdobie v zmysle
Registračného a prestupového poriadku SFZ trvalo od 01.01.2020 do 31.03.2020. Hlasovaním per rollam
boli dňa 29.03.2020 zrušené všetky súťaže riadené TFZ v kategóriách dospelých, dorastu, žiakov
a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020. Avšak aj po tomto termíne boli uskutočnené 2
transfery na výslovnú požiadavku klubu (Dražkovce – 2 transfery maloletých). Z toho dôvodu
navrhujeme uznesenie s presným označením obdobia, t.j. do 29.03.2020. Transferom schválených po
tomto termíne nebol zrušením súťaží zmarený zmyslel, ale bolo to výslovné rozhodnutie dotknutého
klubu. Výkonný výbor TFZ má za to, že takáto podpora v týchto časoch je dôležitá smerom ku
futbalovým klubom. Prípadnou ďalšou podporou sa bude Výkonný výbor TFZ zaoberať neskôr.
Príloha: prehľad uskutočnených transferov
Informácia k hlasovaniu:
1. Každý člen VV hlasuje spôsobom odpovede na mail ( tfz@tfz.sk ) a vyjadrením názoru k návrhu
uznesenia č. 14/2020 (schvaľujem/súhlasím-neschvaľujem/nesúhlasím) a tiež k návrhu uznesenia č.
15/2020 (schvaľujem/súhlasím-neschvaľujem/nesúhlasím) v lehote najneskôr do 03. 05. 2020 do 12.00
hod.
2. Pri hlasovaní per rollam je hlasovanie na základe plnej moci neprípustné. Hlasovanie
zaslaním odpovede z emailového účtu člena výkonného výboru sa považuje za hlasovanie člena
Výkonného výboru.
3. Predkladaný návrh je prijatý/schválený, ak za jeho prijatie/schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina
členov výkonného výboru pri splnení podmienky uznášaniaschopnosti.
Všetci členovia Výkonného výboru TFZ zahlasovali v termíne do 29.04.2020 a nebolo potrebné
čakať s rozhodnutím do 03.05.2020.
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Turčiansky futbalový zväz
Návrh uznesenia č. 14/2020:
Výkonný výbor TFZ schvaľuje vrátenie matričných poplatkov za uskutočnené transfery v období
od 01.01.2020 – 29.03.2020.
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 uzneseniu č. 14/2020
Roman Horák
Ing. Jaroslav Bágel
Mgr. Daniel Borcovan
Ing. Peter Šmid
Stanislav Petrík
Jozef Bučko
Neobsadená funkcia člena VV

Schvaľujem - súhlasím
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neschvaľujem- nesúhlasím

Zdržal sa

Schválením uznesenia č. 14/2020 hlasovali aj za:
Návrh uznesenia č. 15/2020:
Výkonný výbor TFZ ukladá ekonómovi TFZ prevod finančných prostriedkov na účet FK uvedený
v ISSF, ktoré boli zaťažené matričnými poplatkami v období 01.01.2020 – 29.03.2020 v termíne do
15.05.2020.
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.
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Turčiansky futbalový zväz
Hlasovanie per rollam
k uzneseniu č. 15/2020
Roman Horák
Ing. Jaroslav Bágel
Mgr. Daniel Borcovan
Ing. Peter Šmid
Stanislav Petrík
Jozef Bučko
Neobsadená funkcia člena VV

Schvaľujem - súhlasím
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Neschvaľujem- nesúhlasím

Zdržal sa
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