Číslo zápisnice: SFZ/VK/4/2019
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

:

Hotel Senec v Senci

Deň konania zasadnutia

:

27.06.2019

Čas začiatku zasadnutia

:

09:30 hod.

Čas konca zasadnutia: 10:05 hod.

Predsedajúci : Ladislav Benedikovič

Zapisovateľ : Lukáš Pitek

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):1)
1. Gabriel Sekereš
2. Michal Mertinyák
3. Michaela Potančoková
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí :
1. Ondrej Trnovský

- ospravedlnený

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu : 3
Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: nadpolovičná väčšina prítomných členov : (3)
Uznášaniaschopnosť:
❏ ÁNO

NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA :
1.
2.
3.
4.

Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia
Kontrola doručených návrhov a zaradenie kandidátov do zoznamu kandidátov
Rôzne
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
1

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

2

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

❏
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH ZASADNUTIA:
1. Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia
Prítomných privítal a zasadnutie Volebnej komisie SFZ otvoril Ladislav Benedikovič (ďalej predsedajúci).
Navrhovaný program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia
Kontrola doručených návrhov a zaradenie kandidátov do zoznamu kandidátov
Rôzne
Záver

NÁVRH UZNESENIA: VK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia
HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:4
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 21.05.2019 vyhlásila
voľby nasledovne:
Volebná komisia SFZ podľa čl. 46, ods. 3 a 5 Stanov SFZ vyhlasuje doplňujúce voľby na :
● člena VV SFZ – zástupcu hráčov
● predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
● podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
Doplňujúce voľby do uvedených funkcií sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 27. júna 2019 v Senci.
Podľa čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na
SFZ najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.
Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.
Podľa čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ pri voľbe člena výkonného výboru SFZ podľa článku 48 ods. 2 písm. f.) – zástupcu
hráčov je rozhodujúce, aby bol kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom
SFZ a FIFPro alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje
žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.
Podľa čl. 6 ods. 1 a 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov predsedu komory a podpredsedu komory volí a
odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory z osôb
navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý
získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov
všetkých členov komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu
komory a podpredsedu komory jeden hlas.
Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom
právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej
praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch
stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.
Podľa čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ, návrh kandidáta musí obsahovať :

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta
c) kontaktné údaje kandidáta
d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje
K návrhu kandidáta podpísaného členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ sa pripájajú tieto kandidátom
podpísané prílohy :
a) životopis kandidáta, obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti
b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ
c) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
d) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
e) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou
f) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa
trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SFZ, v súvislosti s voľbami
g) súhlas so zverejnením jeho podobizne, zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania
konferencie, za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.
Podľa čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ a podľa čl. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ lehota na predloženie návrhov
kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ, končí dňa 22. júna 2019 o 23:59 hodine.
Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :
● elektronickou formou
na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk,s označením predmetu správy „Voľby 27.06.2019“
resp
● korešpondenčnou formou
na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava,
v zalepenej obálke s označením "Voľby 27.06.2019“.
Ďalej predsedajúci prítomným :
1. oznámil, že predmetné vyhlásenie volieb bolo pravidelne zverejňované v ÚS SFZ počnúc ÚS SFZ č. 45 zo
dňa 24.05.2019
2. prečítal list od Mgr. Michaela Váleka – tajomníka Komisie SFZ pre riešenie sporov zo dňa 21.06.2019,
ktorým Volebnej komisii SFZ oznamuje, že plénum Komory SFZ pre riešenie sporov nenavrhne konferencii
SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 27.06.2019, kandidáta na predsedu komory SFZ pre riešenie sporov a kandidáta
na podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov a to z dôvodu, že návrh JUDr. Jaroslava Čolláka, PhD. za
kandidáta na predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov nezískal na pléne Komory SFZ pre riešenie sporov
potrebnú kvalifikačnú väčšinu hlasov.
3. prečítal písomné vyjadrenie Lukáša Piteka - vedúceho legislatívno-právneho oddelenia SFZ a tajomníka VK
SFZ zo dňa 23.06.2019, ktorým VK SFZ oznamuje, že v stanovenom termíne nebol zo strany pléna Komory
SFZ pre riešenie sporov doručený žiaden návrh na predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
a že elektronickou ani korešpodenčnou formou nebol VK SFZ doručený ani žiaden návrh kandidáta na člena
VV SFZ - zástupcu hráčov. V predmetnom e-maili dáva Lukáš Pitek VK SFZ na vedomie, že na e-mailovú
adresu volby@futbalsfz.sk bol dňa 22.06.2019 doručený návrh Mgr. Juraja Bugalu – člena Komory SFZ pre
riešenie sporov na dočasné poverenie v zmysle nového znenia čl. 37 ods. 9 Stanov SFZ, Mgr. Lukášeka
výkonom funkcie podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov.
4. prečítal e-mail zo dňa 24.06.2019, ktorým GS-a SFZ informoval o tom, že VK SFZ nebol v lehote na
podávanie návrhov kandidátov doručený žiaden návrh kandidáta a že na e-mailovú adresu
volby@futbalsfz.sk bol doručený návrh Mgr. Juraja Bugalu – člena Komory SFZ pre riešenie sporov na
dočasné poverenie v zmysle nového znenia čl. 37 ods. 9 Stanov SFZ, výkonom funkcie podpredsedu Komory
SFZ pre riešenie sporov Mgr. Lukášek
5. navrhol, aby na základe vyššie uvedených skutočností Volebná komisia SFZ vyhlásila doplňujúcu voľbu na
funkciu :
-

člen VV SFZ – zástupca hráčov,
predseda Komory SFZ pre riešenie sporov,

-

podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov
na najbližšie konanú konferenciu SFZ.

Návrh uznesenia :
Volebná komisia SFZ konštatuje, že na funkcie volené na konferencii SFZ dňa 27.06.2019 - člen VV SFZ - zástupca
hráčov, predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov, neboli v termíne
určenom Volebnou komisiou SFZ v zmysle Volebného poriadku SFZ, doručené žiadne návrhy kandidátov.
Volebná komisia SFZ vyhlási doplňujúcu voľbu na funkciu:
-

člen VV SFZ – zástupca hráčov,

-

predseda Komory SFZ pre riešenie sporov,

-

podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov
na najbližšie konanú konferenciu SFZ.

HLASOVANIE o návrhu :
ZA
: 4
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
❏ SCHVÁLENÉ
3. Rôzne
V rámci tohto bodu programu neboli vznesené žiadne príspevky.
4.

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

