
Uznesenie Hlasovania Per rollam 
zo dňa 26.3.2020 

  
   

 
Oblastný futbalový zväz Trnava 
Rybníková 15/A 
917 01 Trnava 
 

 
Tel: +421 905 637649 
E-mail:  trnavaobfz@gmail.com 
Web: www.trnavaobfz.sk 

 
                              Stránka 1 z 2 

 
Fakturačné údaje  
IČO: 36078557  
DIČ: 2021477623 
 

 

 
Bankové spojenie 
Slovenská sporiteľňa  
0048280005/0900 

 

 

      V posledných dňoch intenzívne komunikujeme o ďalšom futbalovom dianí v ObFZ v súvislosti 

s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom. Vážení členovia VV ObFZ Trnava, poslali sme 

Vám informáciu z pracovnej skupiny SFZ (23.3.2020) a Vyhlásenie … predsedov RFZ. Iste chápete, že 

sme spoločne zodpovední za rozhodnutia, ktoré neznesú odklad. Z tohto dôvodu Vás všetkých žiadam 

o hlasovanie per rollam a to v tomto znení. 

1.  Schvaľujem - zrušenie všetkých súťaží ObFZ Trnava v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, pri 

dodržaní zásady – že anulujeme všetky výsledky doteraz odohraných stretnutí v súťažiach ObFZ 

Trnava, v súťažnom ročníku 2019/2020 a zo žiadnej súťaže nikto nepostúpi ani nezostúpi pre súťažný 

ročník 2020/2021. 

2.  Neschvaľujem - zrušenie všetkých súťaží ObFZ Trnava v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, 

pri dodržaní zásady – že anulujeme všetky výsledky doteraz odohraných stretnutí v súťažiach ObFZ 

Trnava, v  súťažnom ročníku 2019/2020 a zo žiadnej súťaže nikto nepostúpi ani nezostúpi pre súťažný 

ročník 2020/2021. 

3.  Zdržiavam sa - hlasovania o zrušení všetkých súťaží ObFZ Trnava v jarnej časti súťažného ročníka 

2019/2020, pri dodržaní zásady – že anulujeme všetky výsledky doteraz odohraných stretnutí v 

súťažiach ObFZ Trnava, v  súťažnom ročníku 2019/2020 a zo žiadnej súťaže nikto nepostúpi ani 

nezostúpi pre súťažný ročník 2020/2021. 

Týmto Vás žiadam v mene predsedu ObFZ o hlasovanie formou per rollam. Svoje stanoviská m i 

prosím zasielajte do štvrtka, 26.3.2020 na adresu trnavaobfz@gmail.com   

Prosím o hlasovanie formou: Schvaľujem, neschvaľujem, Zdržiavam sa. 

 
 

Výsledky hlasovania formou Per rollam: 

Členovia VV ObFZ zasielali svoje stanovisko v termíne do 26.3.2020 formou: 

Schvaľujem návrh zrušenia všetkých súťaží ObFZ Trnava v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, 
pri dodržaní zásady – že anulujeme všetky výsledky doteraz odohraných stretnutí v súťažiach ObFZ 
Trnava, v súťažnom ročníku 2019/2020 a zo žiadnej súťaže nikto nepostúpi ani nezostúpi pre súťažný 
ročník 2020/2021., 
alebo 
Neschvaľujem návrh zrušenia všetkých súťaží ObFZ Trnava v jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020, 
pri dodržaní zásady – že anulujeme všetky výsledky doteraz odohraných stretnutí v súťažiach ObFZ 
Trnava, v súťažnom ročníku 2019/2020 a zo žiadnej súťaže nikto nepostúpi ani nezostúpi pre súťažný 
ročník 2020/2021, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci návrhu zrušenia všetkých súťaží ObFZ Trnava v jarnej časti súťažného 
ročníka 2019/2020, pri dodržaní zásady – že anulujeme všetky výsledky doteraz odohraných stretnutí v 
súťažiach ObFZ Trnava, v súťažnom ročníku 2019/2020 a zo žiadnej súťaže nikto nepostúpi ani 
nezostúpi pre súťažný ročník 2020/2021 
 
Hlasovania sa zúčastnili  všetci členovia VV ObFZ Trnava, (pp. Hracho, Púčik, Pocisk, Dubec, Nosko a 

Krajčovič), hlasovali „schvaľujem“  jeden člen VV (p. Galbavý) sa zdržal hlasovania. 
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Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov 

Výkonného výboru ObFZ Trnava, čo bolo v tomto prípade splnené. 

 

   Emanuel Cuninka 
Sekretár ObFZ Trnava 
 

 


