Číslo zápisnice: SFZ/VK/1/2018
ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou podľa § 21 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z.
o športe
Názov športovej organizácie:

Slovenský futbalový zväz

Názov zasadajúceho orgánu :

Volebná komisia

Miesto konania zasadnutia :

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Deň konania zasadnutia

:

29.01.2018

Čas začiatku zasadnutia

:

14:00 hod.

Čas konca zasadnutia: 16:50 hod.

Predsedajúci : Ladislav Benedikovič

Zapisovateľ : Lukáš Pitek

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):1)
1.
2.
3.
4.

Ondrej Trnovský
Michal Mertinyák
Gabriel Sekereš
Michaela Potančoková

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí : xxxx
Hosť prítomný na zasadnutí : Peter Dedík – zástupca GS SFZ pre operatívne riadenie
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu : 3
Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: nadpolovičná väčšina prítomných
členov : (3)
Uznášaniaschopnosť:
❏ ÁNO

NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA :
1. Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia
2. Kontrola doručených návrhov a zaradenie kandidátov do zoznamu kandidátov
1

) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.

3. Upresnenie k spôsobu voľby
4. Rôzne
5. Záver
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:2)
❏ podklady boli zaslané elektronicky k všetkým bodom programu zasadnutia
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované:
❏ elektronicky
❏ v tlačenej podobe – archív SFZ

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH ZASADNUTIA:
1. Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia
Navrhovaný program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia
Kontrola doručených návrhov a zaradenie kandidátov do zoznamu kandidátov
Upresnenie k spôsobu voľby
Rôzne
Záver

NÁVRH UZNESENIA: VK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia
HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:5
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
2. Kontrola doručených návrhov a zaradenie kandidátov do zoznamu kandidátov
Predsedajúci prítomným oznámil, že Volebná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa
07.12.2017 vyhlásila voľby nasledovne:
Volebná komisia SFZ v súlade s čl. 46 ods. 3 Stanov SFZ vyhlasuje voľby na:
2

prezidenta SFZ
člena VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal
troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

-

štyroch členov VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je
viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)
člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky
člena VV SFZ – zástupca trénerov
člena VV SFZ – zástupca hráčov
člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov
SFZ
predsedu Disciplinárnej komisie SFZ
podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ
predsedu Odvolacej komisie SFZ
podpredsedu Odvolacej komisie SFZ
člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut)
náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ
predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
náhradníka kontrolóra SFZ
člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na Volebnej konferencii SFZ
dňa 02. februára 2018 v Senci.
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2 ods. 3 písm. a.) Volebného poriadku SFZ,
ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ
členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť
písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania
konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu
volenú na tej istej konferencii.
Na základe uvedeného lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených
volených členov orgánov SFZ končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hodine.
Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na
volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného
poriadku SFZ.
Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na
Slovenský futbalový zväz :
•

elektronicky -

na e-mailovú adresu office@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 2018“
•

korešpondenčne
na adresu:

Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
v zalepenej obálke s označením : "Voľby 2018“.
Na základe uvedeného boli do 23:59 hodiny, dňa 28. januára 2018 doručené návrhy
kandidátov na nasledovných volených členov orgánov SFZ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ – Michaela Potančoková
prezidenta SFZ – Ján Kováčik
člena VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy –
Karol Belaník
člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal – Ivan Kozák
troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal – Tibor Végh, Viliam
Ondrejka, Petr Kašpar
štyroch členov VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je
viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ) – Jozef Paršo,
Richard Havrilla, Ladislav Gádoši, Juraj Jánošík
člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky – Peter Sepeši
člena VV SFZ – zástupca trénerov – Dušan Radolský, Ladislav Borbély
člena VV SFZ – zástupca hráčov – Blažej Vaščák
člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov
SFZ – Marián Ružbarský
predsedu Disciplinárnej komisie SFZ - Miroslav Vlk
podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ – Peter Mihál
predsedu Odvolacej komisie SFZ - Milan Ľalík
podpredsedu Odvolacej komisie SFZ – Ján Svák
člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut) – Pavel Malovič
náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ – Lucia Knappková
predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania – Juraj Obložinský
podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania - Peter Michalík
predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania – Peter Kohút
podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania - Matúš Štulrajter
kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ) – Ján Lipták
náhradníka kontrolóra SFZ

V súvislosti s tým, že k dátumu 28. januára 2018 do 23:59 hod. nebol doručený návrh
kandidáta na funkciu „náhradníka kontrolóra SFZ“, odporúča Volebná komisia SFZ
delegátom Volebnej konferencie SFZ dňa 02. februára 2018 v Senci schváliť program
konferencie tak, aby bola vypustená voľba náhradníka kontrolóra SFZ.
Volebná komisia SFZ vyhlási doplňujúcu voľbu na náhradníka kontrolóra SFZ na najbližšie
konanú Konferenciu SFZ.
Návrh uznesenia :

Volebná komisia SFZ konštatuje, že návrhy kandidátov boli doručené v súlade s platnou
legislatívou a že kandidáti na volené funkcie na Volebnej konferencii SFZ splnili podmienky
kandidatúry a zaraďuje ich do zoznamu kandidátov.
HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:5
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
❏ SCHVÁLENÉ
3.

Upresnenie k spôsobu voľby

Predsedajúci prítomným oznámil, že na volenú funkciu prezidenta SFZ, člena VV SFZ viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, člena VV SFZ –
viceprezident pre profesionálny futbal, troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny
futbal, štyroch členov VV SFZ – členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je
viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ), člena VV SFZ – člena
pre legislatívno-právne otázky, člena VV SFZ – zástupca hráčov, člena VV SFZ –
zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov, predsedu
Disciplinárnej komisie SFZ, podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ, predsedu
Odvolacej komisie SFZ, podpredsedu Odvolacej komisie SFZ, člena dopingového senátu
Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut), náhradníka dopingového senátu Odvolacej
komisie SFZ, predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania, podpredsedu
prvostupňového orgánu licenčného konania, predsedu odvolacieho orgánu licenčného
konania, podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania, kontrolóra SFZ (predseda
revíznej komisie SFZ) a člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ zodpovedá počet
navrhnutých kandidátov počtu miest, ktoré majú byť obsadené.
V súlade s čl. 6 ods. 4 Volebného poriadku SFZ, ak počet navrhnutých kandidátov
zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, môže konferencia jednoduchou
väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní. Volebná komisia SFZ sa uzniesla, že
na začiatku volieb vyhlási jednotlivé body programu, kde bol počet navrhnutých
kandidátov počtom miest, ktoré majú byť obsadené, a kde navrhuje, aby sa uskutočnilo
verejné hlasovanie.
Zároveň sa uzniesla Volebná komisia SFZ na tom, že zisťovanie kvóra bude prebiehať
pred každou voľbou iba takým spôsobom, že predseda Volebnej komisie SFZ položí
otázku hlavnému skrutátorovi, či sa zmenil počet delegátov konferencie.
V zmysle čl. 7 ods. 1 Volebného poriadku SFZ: „Ak je navrhnutý na volenú funkciu len
jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých
delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie
jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa tohto postupu kandidát nebol
zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a
určí termín ich konania.“

Predsedajúci prítomným oznámil, že na funkciu člena VV SFZ – zástupca trénerov je
počet navrhnutých kandidátov vyšší ako počet miest, ktorý má byť obsadený.
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ: „Ak je kandidátov na volenú funkciu
viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov
(44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb.“
V zmysle čl. 7 ods. 3 Volebného poriadku SFZ: „Do druhého kola volieb postupuje
kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý
sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti
rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo
kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na druhom
mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci
kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.“
V zmysle čl. 7 ods. 4 Volebného poriadku SFZ: „V druhom kole volieb je zvolený
kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov (44). Ak ani jeden z
kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov, na
zvolenie kandidáta v ďalších kolách postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných
delegátov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v
prípade postúpenia do druhého kola podľa odseku 3.“
V zmysle čl. 7 ods. 5 Volebného poriadku SFZ: „Ak podľa odsekov 3 a 4 nebol zvolený do
funkcie žiadny kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na
neobsadenú funkciu a určí termín ich konania.“
Návrh uznesenia :
Volebná komisia SFZ berie na vedomie upresnenie k spôsobu voľby na Volebnej konferencii
SFZ dňa 2. februára 2018 v Senci.

HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:5
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
❏ SCHVÁLENÉ
4. Rôzne
•
•
•

voľbu členky VK SFZ za SsFZ p. Potančokovej riadi kontrolór SFZ p. Lipták
v súlade čl. 16 RP SFZ má každý volený kandidát nárok na päť minútové
zdôvodnenie svojej kandidatúry vo voľbách, ktoré prednesie pred samotným
aktom voľby
nasledujúce zasadnutie VK SFZ sa uskutoční 02. februára 2018 o 09:30 hodine
v Senci

•

vzhľadom na zasadanie VK SFZ v Senci dňa 02.02.2018 už o 09:30 hod.,
predseda VK SFZ požaduje zabezpečiť ubytovanie pre člena VK SFZ p.
Sekereša (Košice) z 01.02.2018 na 02.02.2018 v Senci

5. Záver
Zasadnutie viedol, prítomným za aktívnu účasť poďakoval a zasadnutie VK SFZ
ukončil Ladislav Benedikovič - predseda Volebnej komisie SFZ.
Poučenie:
Subjekt, ktorý bol rozhodnutím VK SFZ dotknutý, je oprávnený podať proti
rozhodnutiu VK SFZ odvolanie, ktoré doručí VK SFZ (čl. 60 ods. 9 Stanov SFZ). O
odvolaní rozhoduje Odvolacia komisia SFZ do 14 dní odo dňa predloženia veci na
rozhodnutie predsedom VK.
Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou
pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu
najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia.
Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou
pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.
Predseda orgánu:

Zapisovateľ:

.................................................
Ladislav B e n e d i k o v i č

..............................
Lukáš P i t e k

