Číslo zápisnice: SFZ/VK/3/2019
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

:

Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava

Deň konania zasadnutia

:

21.05.2019

Čas začiatku zasadnutia

:

13:00 hod.

Čas konca zasadnutia: 13:45 hod.

Predsedajúci : Ladislav Benedikovič

Zapisovateľ : Lukáš Pitek

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):1)
1. Ondrej Trnovský
2. Michal Mertinyák
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí :
1. Gabriel Sekereš
2. Michaela Potančoková
Hosť prítomný na zasadnutí : Michael Válek – tajomník Komory SFZ pre riešenie sporov
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu : 3
Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: nadpolovičná väčšina prítomných členov : (2)
Uznášaniaschopnosť:
❏ ÁNO

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

1

Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia
Vyhlásenie volieb do orgánov SFZ volených konferenciou
Rôzne
Záver

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

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.

Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia
Vyhlásenie volieb do orgánov SFZ volených konferenciou
Rôzne
Záver

NÁVRH UZNESENIA: VK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia
HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:3
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ SCHVÁLENÉ
2. Vyhlásenie volieb do orgánov SFZ volených konferenciou
Volebná komisia SFZ v súlade s čl. 46 ods. 3 a 5 Stanov SFZ vyhlasuje voľby na :
-

člena VV SFZ – zástupcu hráčov,
predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov,
podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov.

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ
dňa 27. júna 2019 v Senci.
Podľa čl. 2, ods. 3, písm. a) Volebného poriadku SFZ a podľa čl. 46, ods. 4 stanov 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 písomne navrhnúť kandidáta na
funkciu volenú konferenciou. 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.
Na základe uvedeného lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie uvedených
volených členov orgánov SFZ končí dňa 22. júna 2019 o 23:59 hodine.
2

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

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú
funkciu musí obsahoval náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.
Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na
Slovenský futbalový zväz:
•

elektronicky

na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy "Voľby 27.06.2019“
alebo
•

korešpondenčne
na adresu:

Slovenský futbalový zväz
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava

v zalepenej obálke s označením : "Voľby 27.06.2019“.
HLASOVANIE o návrhu :
ZA
: 3
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
❏ SCHVÁLENÉ
3. Rôzne
Lukáš Pitek - vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ, zabezpečí zverejnenie vyhlásenia
volieb do orgánov SFZ volených riadnou konferenciou SFZ dňa 27.06.2019, v ÚS SFZ.
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

