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Zápis z rokovania a hlasovania per rollam Výkonného výboru TFZ  

zo dňa 03.05.2021 
 

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

navrhol online zasadnutie VV TFZ a hlasovanie formou per rollam (elektronicky) o nasledovných 

bodoch, ktoré bolo potrebné prerokovať a schváliť: 

 

1. Príprava súťaží TFZ a dohrávok, reštart súťaží     

2. Plnenie rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2021, stav záväzkov 

a pohľadávok 

3. Informácie o prestupoch za obdobie 1. až 4. mesiaca 2021 

4. Rôzne – diskusia  

 

K bodu 1. 

Sekretár TFZ vypracoval materiál so zoznamom stretnutí jednotlivých súťaží ktoré sú potrebné odohrať, 

aby bola aspoň polovica stretnutí ročníka odohraná a tento materiál bol zaslaný spolu s ostatnými 

materiálmi k elektronickému hlasovaniu. Členovia VV TFZ prešli na online zasadnutí viaceré varianty 

možnosti dohrania súťažného ročníka v zmysle platnej legislatívy a navrhujú: 

- súťaže mládeže: V prípade záujmu družstiev o postup do vyšších súťaží ukončiť súťaže pri rovnakom 

počte zápasov v súlade s princípom fair-play. V prípade nezáujmu družstiev o postup do vyšších súťaží 

odohrať toľko stretnutí, koľko sa stihne a podľa „chuti“ v termíne do 30.06.2021.  

- súťaže dospelých: 

- 1. QUICK trieda: Z dôvodu záujmu o postup do V. ligy SsFZ a dodržania princípu fair-play a 

v závislosti od opatrení je zámer odohrať dohrávky jesennej časti a 12.,13. kolo, čím sa odohrá polovica 

súťažného ročníka, čo je minimum stretnutí kedy môže riadiaci orgán súťaží určiť víťaza, postupujúce 

družstvo a zostupujúce družstvo v zmysle platného SP SFZ. 

- 2. VITAR trieda: Odohrať všetky zostávajúce kolá základnej časti, t.j. 7 kôl (nadstavbová časť sa 

neodohrá) v termíne najneskôr do 15.07.2021, s predpokladom, že niektoré kolo sa možno odohrá aj 

v piatok.  

Keďže protiepidemiologické opatrenia stále nedovoľujú spoločné stretnutie s klubmi, kde by sme osobne 

prediskutovali tieto návrhy, z toho dôvodu budú účastníkom jednotlivých súťaží zaslané e-mailom. 

V prípade, že by mali FK zásadnú pripomienku k predloženým návrhom môžu svoje pripomienky zaslať 

v termíne do 10.05.2021. Tieto návrhy vychádzajú zo situácie, ktorá je známa k 03.05.2021 a nevieme čo 

bude ďalej, avšak chceme klubom poskytnúť informácie, aby sa vedeli zariadiť (tréningový proces 

a pod.). 

Návrh uznesenia č. 6/2021 

VV TFZ prerokoval koncepciu možností dohrania súťažného ročníka 2020/2021 v zmysle platnej 

legislatívy a princípu fair-play, kde termínová listina bude určená po uvoľnení opatrení, ktoré 

povolia organizáciu hromadných podujatí.  

Výsledok hlasovania: 

Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6 

Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 5 

Počet hlasov za/schvaľujúcich: 5 

Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0 

Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny 

Návrh uznesenia bol prijatý. 
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K bodu 2. 

Písomnú správu o plnení rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3. mesiac 2021 vypracoval 

ekonóm TFZ p. Arvay a bola zaslaná spolu s ostatnými materiálmi k elektronickému hlasovaniu. Na 

základe správy možno zhodnotiť hospodársky výsledok ako kladný. TFZ nemá záväzky voči iným 

subjektom.  

Návrh uznesenia č. 7/2021  

VV TFZ berie na vedomie informácie o plnení rozpočtu a celkového stavu hospodárenia za 1. až 3.  

mesiac 2021. 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6 

Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 5 

Počet hlasov za/schvaľujúcich: 5 

Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0 

Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

K bodu 3. 

Písomnú správu s informáciami o prestupoch za obdobie 1. až 4. mesiaca 2021 vypracoval sekretár TFZ 

a bola zaslaná spolu s ostatnými materiálmi k elektronickému hlasovaniu. Zimné prestupové obdobie trvá 

od 01.01. do 31.03. Avšak z dôvodu obmedzení všetkých amatérskych futbalových súťaží na Slovensku, 

VV SFZ hlasovaním per rollam dňa 23. marca 2021 schválil predĺženie prestupového termínu pre 

amatérov počas zimného registračného obdobia s obmedzením a zimného registračného obdobia zo 

zahraničia do 30.04.2021. V tomto čase bolo podaných celkom 12 žiadostí o prestup s obmedzením alebo 

ukončenie prestupu s obmedzením. Z celkového počtu podaných žiadostí bolo 8 žiadostí schválených a 4 

zamietnuté (automaticky z dôvodu vypršania lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti). 

Návrh uznesenia č. 8/2021 

VV TFZ vzal na vedomie informácie o prestupoch za obdobie 1. – 3. mesiaca 2021. 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6 

Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 5 

Počet hlasov za/schvaľujúcich: 5 

Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0 

Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

K bodu 4. 

V rámci online zasadnutia VV TFZ bol zaradený aj bod rôzne – diskusia, kde prezident TFZ informoval 

o činnosti konferencie SFZ a SsFZ. Konferencia SFZ sa taktiež konala hlasovaním per rollam v termíne 

27.03.-01.04.2021. Informoval o schválenom príspevku uznanému športu, ktorý bol prerozdelený pre 

mládež amatérskych klubov a tiež jeho stanovisku ako delegáta konferencie SFZ, ktoré zaslal pred 

hlasovaním k predloženým materiálom. Informoval, že aj konferencia SsFZ sa bude konať formou 

hlasovania per rollam. Informoval tiež o výzve kontrolóra SFZ vo veci dodržiavania ustanovení Stanov 

SFZ a zosúladenia stanov jednotlivých oblastných a regionálnych futbalových zväzov so Stanovami SFZ. 

V tejto veci len pripomenul, že kontrolórovi SFZ boli Stanovy TFZ zaslané ešte v septembri 2019, ktoré 

sú podľa nášho názoru v súlade so znením Stanov SFZ ako aj Zákona o športe a do apríla 2021 TFZ nikto 

nekontaktoval ani TFZ nikto neupozornil na konkrétne porušenie nesúladu v stanovách. Namiesto toho, 

dňa 26.04.2021 nám kontrolór SFZ oznámil, že máme odstrániť „vady” a v prípade nerešpektovania  
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požiadavky SFZ na odstránenie nesúladu predpisov člena SFZ podľa čl. 11 Stanov SFZ nám hrozí 

vylúčenie. Takáto výzva bola zaslaná hromadne, bez konkrétneho adresáta (k určitej osobe), čo 

považujeme za veľmi neprofesionálne, zvlášť ak kontrolný orgán vykonáva kontrolu ObFZ a RFZ 

(celkom 38 subjektov) a dovolí si konštatovať, že žiaden nespĺňa kritéria! V opačnom prípade by nebol 

list adresovaný všetkým ObFZ a RFZ. Preto prezident TFZ zašle kontrolórovi vyjadrenie, ktorým ho TFZ 

vyzve, aby informoval TFZ bezodkladne, (napriek tomu že od septembra 2019 má k dispozícii plné 

znenie Stanov TFZ), v čom a v akom rozsahu sú v rozpore s predpismi SFZ.  Ďalej informoval členov o 

podaných Vyhláseniach o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb. Vyzbierané 

finančné prostriedky vo výške cca 1000 € budú použité na podporu mládežníckeho futbalu v Turci. 

Spomenul taktiež výstavbu administratívnej budovy na Pltníkoch. TFZ zaslal list vo veci prejavenia 

záujmu o prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove Šport park Pltníky po ukončení 

stavebných prác. V tejto súvislosti požiadal predsedu ŠTK p. Borcovana o vykonanie pasportizácie 

ihriska a priľahlej infraštruktúry po ukončení prác.  

Návrh uznesenia č. 9/2021 

VV TFZ vzal na vedomie informáciu k priebehu konferencie SFZ, vrátane zaslaného stanoviska 

prezidenta TFZ pred hlasovaním konferencie SFZ predkladateľovi návrhu vo veci podpory 

amatérskeho mládežníckeho futbalu.   

Výsledok hlasovania: 

Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6 

Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 5 

Počet hlasov za/schvaľujúcich: 5 

Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0 

Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny 

Návrh uznesenia bol prijatý. 

 

Návrh uznesenia č. 10/2021 

VV TFZ vzal na vedomie informácie k výzve kontrolóra SFZ vo veci dodržiavania ustanovení 

Stanov SFZ a zosúladenia stanov jednotlivých oblastných a regionálnych futbalových zväzov so 

Stanovami SFZ a schvaľuje zaslanie vyjadrenia prezidenta TFZ k tejto výzve, ktoré bolo 

prezentované na online zasadnutí. 

Výsledok hlasovania: 

Počet členov VV TFZ oprávnených hlasovať: 6 

Počet hlasujúcich členov VV TFZ: 5 

Počet hlasov za/schvaľujúcich: 5 

Počet hlasov proti/neschvaľujúcich: 0 

Záznam člena VV TFZ s odlišným názorom: nebol žiadny 

Návrh uznesenia bol prijatý. 
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