
Výbor ŠK Dynamo Diviaky                         
                                                              
                                                              v Turčianskych Tepliciach dňa 5.7.2011

      

      Vážení členovia rady, 

       výbor ŠK Dynamo Diviaky na svojom zasadnutí dňa 5.júla 2011 prerokoval rozhodnutie 
Výkonného výboru Turčianskeho futbalového zväzu (TFZ) zo dňa 27. júna 2011 pri prihlasovaní 
družstiev do okresných súťaží a V. ligy Stredoslovenského futbalového zväzu (SsFZ) a postup, 
ktorý predchádzal tomuto rozhodnutiu. 
       
      Výbor ŠK Dynamo Diviaky konštatuje, že postup TFZ nebol v súlade so súťažným 
poriadkom a pokynmi športovo – technickej komisie.  Rozhodnutie Výkonného výboru 
TFZ  v prípade  postupu  do  V.  ligy  SsFZ  bolo  vykonané  na  základe  individuálnych 
pokynov prezidenta TFZ v rozpore s platnými ustanoveniami uvedených vo vnútorných 
normách TFZ.
      
      Termín na  podanie  prihlášok  do I.  triedy  bol  pokynmi športovo – technickej  komisie 
stanovený na 22. júna 2011. V tomto termíne  víťaz I. triedy ŠK Drienok Mošovce, ktorý mal 
legitímne právo na postup do V. Ligy, podal prihlášku do okresnej súťaže TFZ. Týmto úkonom 
podľa  nášho  názoru  jasne  prejavil  svoju  vôľu  byť  účastníkom okresnej  súťaže  a nie 
účastníkom V. ligy. Máme za to, že podaním prihlášky sa vzdal svojho práva na účasť vo vyššej 
súťaži.  Táto skutočnosť bola prezidentom TFZ oznámená prezidentovi a funkcionárom 
ŠK Dynamo Diviaky. Zároveň bolo ŠK Dynamo Diviaky prezidentom TFZ dňa 22.7.2011 
oficiálne  vyzvané,  aby  podalo  prihlášku  do  V.  ligy  SsFZ, nakoľko  ani  druhé  mužstvo 
v poradí neprejavilo záujem o účasť v V. lige SsFZ. Prihláška bola následne dňa 23.7.2011 zaslaná 
na SsFZ. Prezident TFZ tieto informácie osobne potvrdil (aj s príslušnou gratuláciou k postupu) 
funkcionárom ŠK Dynamo Diviaky  dňa 25. júna 2011  v rámci žiackeho futbalového turnaja – 
memoriálu Ľudovíta Hojného.
      
      Odmietame vyjadrenia TFZ a jeho výkonného výboru o tom, že prihlásenie do V. ligy je 
viazané len termínom, ktorý stanovil SsFZ. Ide o jednu z podmienok pre prihlásenie.  Samotné 
rozhodnutie,  kto bude účastníkom V. ligy vykonáva TFZ podľa ustanovení  vlastného 
súťažného poriadku a termínov stanovených športovo-technickou komisiou. Uvedeným 
postupom  boli  hrubo  porušené  práva  ŠK  Dynamo  Diviaky  aj  tým,  že  na  základe 
rozhodnutí prezidenta a výkonného výboru TFZ nemohlo ŠK Dynamo Diviaky v termíne 
stanovenom športovo - technickou komisiou (22. júna 2011) podať prihlášku do I. triedy 
okresnej súťaže TFZ. Nastal stav, kedy ŠK Dynamo Diviaky do 5.7. 2011 nie je prihlásené 
zavinením orgánov TFZ v seniorskej kategórii okresných súťaží. 
       
       Žiadame Radu TFZ, aby sa na svojom zasadnutí  dňa 6.7.2011 vážne zaoberala 
vzniknutou situáciou, ktorá hrubým spôsobom poškodila meno ŠK Dynamo Diviaky aj 
TFZ. Je  pre  nás  a celé  futbalové  hnutie  neprijateľné,  aby  zo  strany  vrcholného  orgánu boli 
realizované  kroky,  ktoré  dodržiavanie  základných  vlastných  pravidiel  nahradia  zavedením 
princípu  „individuálnej  „spravodlivosti“.  Všetci  členovia  by  mali  zodpovedať  za  svoje 
rozhodnutia v termínoch stanovených súťažným poriadkom. 
    



      Sme šokovaní aj tým, že podľa posledných informácií od členov revíznej komisie TFZ je 
situácia postavená do úplne opačnej roviny t.j., že ŠK Drienok Mošovce údajne nepodalo žiadnu 
prihlášku do I. triedy okresnej súťaže TFZ. Ak by bola táto skutočnosť potvrdená, išlo by zo 
strany vedenia TFZ voči ŠK Dynamo Diviaky o vedomé zavádzanie a klamstvo. V tom 
prípade  očakávame,  že  prezident  TFZ  zváži  svoje  pôsobenie  a konanie  vo  funkcii 
v budúcnosti.
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