Číslo zápisnice: SFZ/VK/2/2020
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:

25.02.2020

Čas začiatku zasadnutia:

14:00 hod.

Čas konca zasadnutia:

Predsedajúci : Ladislav Benedikovič

16:15 hod.

Zapisovateľ : Lukáš Pitek

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

Hosť prizvaný na zasadnutie:
1. Branislav Mráz – nezávislý pozorovateľ volieb člena VV SFZ – zástupcu hráčov určený
MŠVVaŠ SR

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu : (3)
Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: nadpolovičná väčšina prítomných
členov : (3)
Uznášaniaschopnosť:
❏ ÁNO
PROGRAM ZASADNUTIA :
1. Otvorenie – schvaľovanie programu zasadnutia
1

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

2. Žiadosť Mgr. Lukášeka zo dňa 27.01.2020 o určenie nezávislého pozorovateľa vo vzťahu
k voľbe člena VV SFZ – zástupcu hráčov, v zmysle § 23 ods. 2 zák. č. 440/2015 Z.z o športe
3. Informácia o vyhlásení volieb VK SFZ dňa 15.01.2020
4. Reakcia Mgr. Lukášeka – člena Komory SFZ na riešenie sporov na vyhlásenie volieb VK SFZ
zo dňa 21.01.2020
5. Oznámenie Komory SFZ pre riešenie sporov o tom, že plénum Komory SFZ pre riešenie
sporov nenavrhne konferencii SFZ žiadneho kandidáta na predsedu ani na podpredsedu
Komory SFZ pre riešenie sporov zo dňa 24.02.2020
6. Predloženie návrhov kandidátov s prílohami na volené funkcie doručených SFZ v lehote na
predloženie návrhov t.j. do 23:59 hodiny dňa 22.02.2020 elektronickou formou na e-mailovú
adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 28.02.2020“ resp.
korešpondenčnou formou na adresu : Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01
Bratislava, v zalepenej obálke, s označením "Voľby 28.02.2020“, administratívou SFZ,
predsedovi VK SFZ
7. Stanovisko GS SFZ o členstve občianskych združení zastupujúcich záujmy hráčov v SFZ
8. Preskúmanie Stanov OZ „Klub ligových kanonierov“ (KLK) so sídlom Tomášikova 30C, 821
01 Bratislava, zo dňa 25.07.2018 a prijatie uznesenia o tom, či je OZ KLK združením
zastupujúcim záujmy hráčov a či pri návrhu kandidáta na člena VV SFZ – zástupcu hráčov
spĺňa požiadavku v zmysle čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ
9. Preskúmanie návrhov kandidátov s prílohami na volené funkcie predložených administratívou
SFZ VK SFZ a schválenie zoznamu kandidátov, ktorí splnili podmienky kandidatúry
10. Zverejnenie kandidátov na členov orgánov SFZ, ktorí splnili podmienky kandidatúry a ich
navrhovateľov na webovom sídle SFZ a v informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej
len “ISSF”) najneskôr tri dni pred konaním volieb
11. Pozvanie kandidátov ktorí splnili podmienky kandidatúry na zasadnutie konferencie dňa
28.02.2020 do Senca
12. Oznámenie rozhodnutia o nezaradení kandidátov do zoznamu kandidátov navrhovateľom,
kandidátom a generálnemu sekretárovi SFZ
13. Príprava volieb a spôsob hlasovania
14. Zasadnutia VK SFZ dňa 28.02.2020 – príprava aktu volieb a vypracovanie správy VK SFZ o
priebehu konferencie a zápisnice z volieb
15. Rôzne
16. Záver

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:2)
❏ podklady boli členom VK SFZ zaslané elektronicky k všetkým bodom programu
zasadnutia
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované:
❏ elektronicky
❏ v tlačenej podobe – archív SFZ
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH ZASADNUTIA:
K bodu 1: Otvorenie - schvaľovanie návrhu programu zasadnutia

Zasadnutie otvoril, prítomných privítal a viedol predseda VK SFZ Ladislav Benedikovič,
ktorý členom VK SFZ predložil vyššie uvedený návrh programu zasadnutia VK SFZ, ku
ktorému neboli zo strany členov VK SFZ vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy a
pripomienky.
K bodu 1: Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia :
-VK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia VK SFZHLASOVANIE o návrhu :
ZA
:4
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 2:
Žiadosť Mgr. Lukášeka zo dňa 27.01.2020 o určenie nezávislého
pozorovateľa vo vzťahu k voľbe člena VV SFZ – zástupcu hráčov, v zmysle § 23 ods. 2
zák. č. 440/2015 Z.z o športe
VK SFZ sa oboznámila s obsahom žiadosti o určenie nezávislého pozorovateľa vo vzťahu k
voľbe člena VV SFZ – zástupcu hráčov, ktorú v zmysle § 23 ods. 2 zák. č. 440/2015 Z.z o
športe dňa 27.01.2020 na MŠVVaŠ SR podal člen Komory SFZ pre riešenie sporov Mgr.
Peter Lukášek.
Dňa 06.02.2020 bola členom VK SFZ preposlaná e-mailová správa, ktorou Ing. Miloš Tomáš
– generálny riaditeľ sekcie športu na MŠVVaŠ SR, okrem iných oznámil GS SFZ, že na
základe žiadosti o určenie nezávislého pozorovateľa k voľbám člena VV SFZ – zástupcu
hráčov, sekcia športu v spolupráci s SLP k predmetnej voľbe člena VV SFZ navrhla za
nezávislého pozorovateľa Mgr. Mareka Gillányiho – riaditeľa odboru legislatívy na MŠVVaŠ
SR.
Dňa 20.02.2020 bola členom VK SFZ preposlaná e-mailová správa od Ing. Miloša Tomáša generálneho riaditeľa sekcie športu na MŠVVaŠ SR, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR
urobili zmenu v nominácie nezávislého pozorovateľa - Mgr. Mareka Gilányiho nahradí Mgr.
Branislav Mráz.
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VK SFZ berie na vedomie informáciu o žiadosti člena Komory SFZ pre riešenie sporov
Mgr. Lukášeka zo dňa 27.01.2020 o určenie nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ SR vo
vzťahu k voľbe člena VV SFZ – zástupcu hráčov, v zmysle § 23 ods. 2 zák. č. 440/2015
Z.z o športe a nomináciu Mgr. Branislava Mráza za nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ
SR pri voľbe člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:4
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏
NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 3: Informácia o vyhlásení volieb VK SFZ dňa 15.01.2020
Po tom ako VV SFZ v zmysle stanov SFZ a rokovacieho poriadku konferencie SFZ rozhodol
o zvolaní riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28. februára 2020 od 11:00 hod. v
Hoteli Senec v Senci, VK SFZ dňa 15.01.2020 na svojom zasadnutí vyhlásila voľby podľa čl.
46, ods. 3 a 5 Stanov SFZ na:
● člena VV SFZ – zástupcu hráčov
● predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
● podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov,
ktoré sa uskutočnia na riadnej konferencii SFZ dňa 28. februára 2020 o 11:00 hodine
v Hoteli Senec 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
SFZ a podpredsedu Komory SFZ navrhuje plénum Komory SFZ 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 SFZ má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu Komory SFZ a
podpredsedu Komory SFZ jeden hlas.
Za predsedu Komory SFZ a podpredsedu Komory SFZ 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. februára 2020 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
28.02.2020“
resp.
● korešpondenčnou formou
na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej
obálke s označením " Voľby 28.02.2020“.
Vyhlásenie volieb bolo dňom ich vyhlásenia zverejnené na webovom sídle SFZ a pravidelne
uverejňované v každej Úradnej správe SFZ.
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia :
-VK SFZ berie na vedomie informáciu o vyhlásení volieb VK SFZ dňa 15.01.2020 na
● člena VV SFZ – zástupcu hráčov
● predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a
● podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
a ich zverejnení na webovom sídle SFZ a publikovaní v ÚS SFZ.

HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:4
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
-NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 4: Reakcia Mgr. Lukášeka – člena Komory SFZ na riešenie sporov na
vyhlásenie volieb VK SFZ zo dňa 21.01.2020
Členovia VK SFZ sa oboznámili s reakciou člena Komory SFZ na riešenie sporov Mgr. Petra
Lukášeka na predmetné vyhlásenie volieb, ktorú e-mailom dňa 21.01.2020 doručil GS SFZ s
nasledovným obsahom:
„Vážený pán generálny sekretár,
pre vysvetlenie nižšie uvedeného emailu si Vás dovolím informovať, že podľa môjho názoru
je na stránkach SFZ v súčasnosti uvedená nesprávna informácia o možnosti navrhovania
kandidátov na funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov, nakoľko neprihliada na práva
garantované § 19, ods. 1, písm. e) zákona o športe.
Pre zachovanie regulárnosti volieb do tejto funkcie by som si dovolil navrhnúť, aby Volebná
komisia SFZ v súčinnosti s Vami ako generálnym sekretárom SFZ, zabezpečila okamžitú
nápravu a uverejnila na stránkach SFZ informáciu, že v súlade s § 19, ods. 1, písm. e) zákona
o športe môže kandidáta na funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov navrhovať záujmová
organizácia hráčov alebo najmenej 50 hráčov.
Nie je možné vylúčiť, že v prípade nepripustenia kandidátov navrhnutých výlučne podľa
zákona o športe zo strany Volebnej komisie SFZ, dôjde k napadnutiu platnosti volieb v tomto
bode programu a taktiež k napadnutiu platnosti všetkých rozhodnutí VV SFZ v prípade, ak sa
hlasovania zúčastní zvolený kandidát na základe neplatných volieb.“
V náväznosti na predmetnú reakciu Mgr. Lukášeka boli členovia VK SFZ informovaný o
vykonanej kontrole hlavným kontrolórom športu Ing. Fisterovou, ktorej predmetom bolo
posúdenie súladu Stanov SFZ s §19 až 23 zákona č. 440/2015 Z.Z. o športe ako i o
vyhodnotení kontroly zo dňa 17.02.2020 v ktorom HKŠ Ing. Fisterová uvádza, citujem :
„Na základe §61 ods. 1 písm. d) a § 61 ods. 2 písm. b) Zákona o športe bola vykonaná
odborná kontrola súladu stanov s §19 až 23 kontrolovaného subjektu. Pri kontrolnej činnosti
bol použitý postup podľa §14 Zákona o športe.
Na základe predložených Stanov SFZ z 27.06.2019 konštatujem, že spĺňajú zákonnú
podmienku podľa § 69 ods. 3 písm. a) Zákona o športe a stanovy národného športového zväzu
sú v súlade § 19 až 23 Zákona o športe.
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia :

-VK SFZ berie na vedomie reakciu člena Mgr. Lukášeka – člena Komory SFZ na
riešenie sporov k vyhláseniu volieb VK SFZ zo dňa 21.01.2020 ako i vyhodnotenie
kontroly posúdenia súladu Stanov SFZ s § 19 až § 23 Zákona č. 440/2015 o športe, HKŠ
Ing. Fisterovou zo dňa 17.02.2020.
HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:4
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
-NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 5: Oznámenie Komory SFZ pre riešenie sporov o tom, že plénum Komory SFZ
pre riešenie sporov nenavrhne konferencii SFZ žiadneho kandidáta na predsedu ani na
podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov zo dňa 24.02.2020
Dočasne poverený predseda Komory SFZ JUDr. Jaroslav Čollák, PhD., e-mailom dňa
24.02.2020 členom VK SFZ oznámil, že „na základe vyhlásených volieb na predsedu Komory
SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov publikovaných
v Úradnej správe SFZ č. 27. zo dňa 17.01.2020 si Vám týmto dovoľujem oznámiť, že plénum
Komory SFZ pre riešenie sporov nenavrhne konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční dňa
28.02.2020, kandidáta na predsedu komory SFZ pre riešenie sporov a kandidáta na
podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov a to z dôvodu, že Komore SFZ pre riešenie
sporov v určenom termíne nebol doručený žiaden návrh na kandidáta na vyššie uvedené
funkcie v Komore SFZ pre riešenie sporov.
Súčasne si Vás dovoľujem požiadať, aby vyššie uvedená skutočnosť bola zohľadnená
v programe konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28.02.2020.“
VK SFZ sa oboznámila s oznámením doručeného VK SFZ od dočasne povereného
predsedu Komory SFZ JUDr. Jaroslava Čoláka PhD a vzhľadom na to, že funkcie predsedu
a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov zostávajú neobsadené prijala rozhodnutie, že
ďalšie voľby predsedu a podpredsedu sa uskutočnia v rámci programu najbližšej konferencie
SFZ, čo predseda VK SFZ oznámi delegátom konferencie SFZ v Hoteli Senec v Senci.
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
-VK SFZ berie na vedomie oznámenie JUDr. Jaroslava Čoláka PhD. - dočasne
povereného predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, zo dňa 24.02.2020 o tom, že
plénum Komory SFZ pre riešenie sporov nenavrhne konferencii SFZ konanej dňa
28.02.2020 žiadneho kandidáta na predsedu ani na podpredsedu Komory SFZ pre
riešenie sporov a vzhľadom na to, že funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre
riešenie sporov zostávajú neobsadené, VK SFZ prijala rozhodnutie, že ďalšie voľby
predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutočnia v rámci
programu najbližšej konferencie SFZ, čo predseda VK SFZ oznámi delegátom
konferencie SFZ v Hoteli Senec v Senci, pri oznámení predmetnej skutočnosti.

HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:4
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
-NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 6: Predloženie návrhov kandidátov s prílohami na volené funkcie doručených
SFZ v lehote na predloženie návrhov t.j. do 23:59 hodiny dňa 22.02.2020 elektronickou
formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby
28.02.2020“ resp. korešpondenčnou formou na adresu : Slovenský futbalový zväz,
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, v zalepenej obálke, s označením "Voľby
28.02.2020“, administratívou SFZ, predsedovi VK SFZ
1.
Dňa 05.02.2020 o 09:17 hod. bol na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk doručený
návrh podľa čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ s prílohami v zmysle čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku
SFZ od OZ Klub ligových kanonierov, so sídlom Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO:
51 659 018, ktorý je na základe rozhodnutia konferencie SFZ zo dňa 28.06.2018 pridružením
členom SFZ, na kandidatúru Mgr. Tomáša Medveďa za člena VV SFZ – zástupcu
hráčov.
V náväznosti na predmetnú kandidatúru Mgr. Tomáša Medveďa boli na e-mailovú adresu
voľby@futbalsfz.sk dňa 21.02.2020 o 13:29 hod. a dňa 22.02.2020 o 18:20 hod. doručené
podpisové hárky s celkom 236 podpismi hráčov - členov SFZ, podporujúcich kandidatúru
Mgr. Tomáša Medveďa na člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
2.
Dňa 13.02.2020 o 16:03 hod. bol na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk doručený
návrh v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 440 / 2015 Z.z. s prílohami podľa
čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ na kandidatúru Mgr. Jána Muchu za člena VV SFZ
– zástupcu hráčov, od záujmovej organizácie športovcov „Únia futbalových profesionálov“,
so sídlom Miletičova 5, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, ktoré nie je členom SFZ.
3. Dňa 21.02.2020 o 18:18 hod. bol na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk doručený
návrh v zmysle ustanovenia § 19, ods. 1, písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe s
prílohami podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ na kandidatúru Mgr. Jána Muchu za
člena VV SFZ – zástupcu hráčov, doručený od 568 podpísaných športovcov - členov SFZ.
Predmetné návrhy kandidátov na volenú funkciu, člen VV SFZ – zástupca hráčov, boli s ich
prílohami Lukášom Pitekom - tajomníkom VK SFZ, po ich doručení na e-mailovú adresu
volby@futbalsfz.sk, neodkladne postúpené ku kontrole a preskúmaniu členom Volebnej
komisie SFZ.
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VK SFZ berie na vedomie, že na volenú funkciu člen VV SFZ – zástupca hráčov boli v
lehote na predloženie návrhov t.j. do 23:59 hodiny dňa 22.02.2020, elektronickou formou
na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby
28.02.2020“ doručené :
1.) návrh v zmysle čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ s prílohami podľa čl. 2 ods. 5 Volebného
poriadku SFZ od OZ Klub ligových kanonierov, so sídlom Tomášikova 30C, 821 01

Bratislava, IČO: 51 659 018 s podpornými podpismi od 236 hráčov – členov SFZ, na
kandidatúru Mgr. Tomáša Medveďa za člena VV SFZ – zástupcu hráčov
2.) návrh v zmysle ustanovenia § 19, ods. 1, písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe s
prílohami podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ od záujmovej organizácie
športovcov „Únia futbalových profesionálov“, so sídlom Miletičova 5, 821 08 Bratislava,
na kandidatúru Mgr. Jána Muchu za člena VV SFZ – zástupcu hráčov
3.) návrh v zmysle ustanovenia § 19, ods. 1, písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe s
prílohami podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ od 568 podpísaných športovcov členov SFZ na kandidatúru Mgr. Jána Muchu za člena VV SFZ – zástupcu hráčov
HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:4
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
-NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 7: Stanovisko GS SFZ o členstve občianskych združení zastupujúcich záujmy
hráčov v SFZ
Dňa 23.01.2020 požiadal predseda VK SFZ prostredníctvom e-mailu GS SFZ o nasledovné
stanovisko :
„Vážený pán generálny sekretár,
Volebná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 15.01.2020 okrem iného podľa čl. 46 ods. 3 a
5 Stanov SFZ vyhlásila voľbu :
● člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
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.
Vzhľadom na vyše uvedené skutočnosti si Ťa týmto dovoľujem zdvorile požiadať
o zabezpečenie oficiálneho písomného vyjadrenia administratívy SFZ, či aktuálne (v čase
voľby) existuje združenie zastupujúce záujmy hráčov, ktoré je členom SFZ ?
V prípade, že združenie zastupujúce záujmy hráčov, ktoré je členom SFZ neexistuje, kandidáta
na člena VV SFZ – zástupcu hráčov môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.
Za oficiálne písomné vyjadrenie administratívy SFZ Ti vopred ďakuje a na spoluprácu
s Tebou sa teší
Ladislav Benedikovič – predseda Volebnej komisie SFZ“

Na základe doručeného e-mailu dňa 28.01.2020 GS SFZ odpovedal nasledovne:
„Vážený pán predseda Volebnej komisie SFZ,
na základe Vášho e-mailu zo dňa 23. januára 2020 si Vás dovoľujeme informovať, že na
základe internej analýzy sme toho predbežného názoru, že SLOVENSKÉ ŠPORTOVÉ
LEGENDY, o.z. (pôvodne Asociácia profesionálnych futbalistov Slovenska), IČO: 42 161
355, so sídlom Ulica 9.mája 2234/15, 91702 Trnava, Slovenská republika, je podľa nášho
názoru existujúcim občianskym združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je na základe
čl. 72 ods. 6 Stanov SFZ riadnym členom SFZ.
Predbežný názor sme vyslovili z toho dôvodu, že pri svojom vzniku a ďaľšími postupmi zo
strany uvedeného člena SFZ boli vždy reprezentované a zastupované záujmy hráčov.
Dovoľujeme si Vás však informovať, že stanovami (zakladajúcim dokumentom)
preukazujúcimi uvedenú skutočnosť však nedisponujeme, nakoľko režim prijímania členov
SFZ bol v roku 2009 (v čase prijatia tohto OZ za člena SFZ) odlišný od súčasného. Na
definitívne potvrdenie vysloveného predbežného názoru sme vyžiadali od uvedeného
združenia predloženie platných stanov združenia. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že
na základe deklarovaného záujmu uvedeného občianskeho združenia o zánik členstva v SFZ,
sme vyzvali jeho zástupcu (pán Július Ševčík) na zaslanie formálneho oznámenia o
vystúpení zo SFZ generálnemu sekretárovi v zmysle čl. 24 Stanov SFZ. V prípade
obdržania oznámenia zo strany uvedeného člena SFZ o vystúpení zo SFZ, Vás budeme o tejto
skutočnosti ihneď informovať.
V súvislosti s Klubom ligových kanonierov, so sídlom Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava,
Slovenská republika, ktoré sa stalo pridruženým členom dňa 28. júna 2018 rozhodnutím
Konferencie SFZ, si Vás dovoľujeme informovať, že na základe internej analýzy
zakladajúceho dokumentu sme toho názoru, že uvedené združenie je občianskym združením
zastupujúcim záujmy hráčov. Pre účely interného posúdenia Volebnej komisie SFZ si Vám
dovoľujeme predložiť stanovy Klubu ligových kanonierov v prílohe tohto e-mailu.
K záveru si Vás dovoľujem informovať, že sa jedná o stanovisko administratívy SFZ bez
akejkoľvek záväznej povahy.“
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
-VK SFZ berie na vedomie informáciu GS SFZ o členstve občianskych združení v SFZ,
doručenú predsedovi VK SFZ dňa 28.01.2020.HLASOVANIE o návrhu:
ZA
PROTI

:4
:0

ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
-NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 8: Preskúmanie Stanov OZ „Klub ligových kanonierov“ (KLK) so sídlom
Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, zo dňa 25.07.2018 a prijatie uznesenia o tom, či je

OZ KLK združením zastupujúcim záujmy hráčov a či pri návrhu kandidáta na člena
VV SFZ – zástupcu hráčov spĺňa požiadavku v zmysle čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ
Členovia VK SFZ preštudovali a detailne sa oboznámili so znením Stanov OZ Klub ligových
kanonierov, so sídlom Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 51 659 018 a konštatujú, že
v „Základných ustanoveniach“ ako i v čl. I. „Účel združenia“ Stanov OZ KLK je uvedené, že
zastupujú záujmy hráčov resp. že účelom združenia je predovšetkým zastupovanie záujmov
členov združenia ...
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
-Klub ligových kanonierov je iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je
členom SFZ.HLASOVANIE o návrhu:
ZA
PROTI

:4
:0

ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
-NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 9:
Preskúmanie návrhov kandidátov s prílohami na volené funkcie
predložených administratívou SFZ, VK SFZ a schválenie zoznamu kandidátov, ktorí
splnili podmienky kandidatúry
Členovia VK SFZ preskúmali a podrobne analyzovali nasledovné návrhy kandidátov na
volenú funkciu člena VV SFZ – zástupca hráčov, vrátane všetkých príloh k týmto návrhom,
ktoré jej boli doručené v lehote na predkladanie návrhov.
1.)
Návrh v zmysle čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ s prílohami v zmysle čl. 2 ods. 5 Volebného
poriadku SFZ na kandidatúru Mgr. Tomáša Medveďa za člena VV SFZ – zástupcu hráčov,
podaný OZ Klub ligových kanonierov, so sídlom Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO:
51 659 018, ktoré je pridruženým členom SFZ.
Dňa 21.02.2020 o 13:29 hod. a dňa 22.02.2020 o 18:20 hod. boli na e-mailovú adresu
voľby@futbalsfz.sk doručené podpisové hárky s celkom 236 podpismi hráčov – členov SFZ,
podporujúcich kandidatúru Mgr. Tomáša Medveďa na člena VV SFZ – zástupcu hráčov
2.
Návrh v zmysle ustanovenia § 19, ods. 1, písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe s
prílohami podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ, na kandidatúru Mgr. Jána Muchu za
člena VV SFZ – zástupcu hráčov, podaný záujmovou organizáciou športovcov „Únia
futbalových profesionálov“, so sídlom Miletičova 5, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
ktorá nie je členom SFZ.
3.
Návrh v zmysle ustanovenia § 19, ods. 1, písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe s
prílohami podľa čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ na kandidatúru Mgr. Jána Muchu za
člena VV SFZ – zástupcu hráčov, doručený od 568 podpísaných športovcov - členov SFZ.

Pri preskúmaní predložených návrhov s prílohami členovia VK SFZ postupovali podľa čl. 2
Volebného poriadku SFZ, v ktorom sú upravené náležitosti návrhu kandidáta a zoznam
príloh, ktoré je potrebné k návrhu pripojiť, ako aj podľa čl. 36 ods. 1 Stanov SFZ, kde sú
upravené základné podmienky, ktoré musí spĺňať člen orgánu SFZ a čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ,
v ktorom sú upravené pravidlá pre určenie subjektov, oprávnených podať návrh kandidáta na
funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
Pri formálnom preskúmaní a posudzovaní oboch návrhov na kandidatúru Mgr. Jána Muchu sa
členovia VK SFZ prikláňali k názoru, že VK SFZ by mala podľa platného znenia Stanov SFZ,
konkrétne čl. 48 ods. 5 rozhodnúť o nezaradení Jána Muchu na zoznam kandidátov na člena
VV SFZ – zástupcu člena hráčov, nakoľko záujmová organizácia športovcov ÚFP, ktorá nie
je členom SFZ, kandidáta na člena orgánu SFZ nie je oprávnená navrhnúť a nemala by prijať
ani návrh na kandidatúru Mgr. Muchu podanú 568 športovcami – členmi SFZ, nakoľko
existuje združenie zastupujúce záujmy hráčov (OZ KLK), ktoré je členom SFZ.
Pri posudzovaní súladu Stanov SFZ s § 19 až 23 Zákona o športe hlavným kontrolórom
športu je vo vyhodnotení kontroly zo dňa 17.02.2020 Ing. Fisterovou konštatované, že
Stanovy SFZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.
Volebná komisia SFZ sa v rámci rozsiahlej rozpravy pri posudzovaní návrhov kandidátov
okrem iného oboznámila s právnymi stanoviskami JUDr. Lukáša Piteka – ved. legislatívnoprávneh odd. SFZ, JUDr. Petra Sepešiho – člena VV SFZ pre legislatívno-právne otázky,
Mgr. Branislava Mráza - nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ SR prítomného na zasadnutí VK
SFZ, so znením zák. č. 440/2015 Z.z. o športe, najmä s ustanovením § 19, ods. 1, písm. e)
zákona č. 440/2015 Z.z. o športe ako i názormi jednotlivých členov VK SFZ k postupom
navrhovania členov SFZ za kandidátov na členov orgánov SFZ a ich zaraďovania na zoznam
kandidátov. Pri svojom nestrannom rozhodovaní o zaradení resp. nezradení Mgr. Medveďa
alebo Mgr. Muchu na zoznam kandidátov prihliadali členovia VK SFZ i na vysokú podporu
oboch kandidátov od športovcov – členov SFZ ako i na všeobecné princípy fair play,
primeranosti a kauzality upravené v čl. 5 ods. 2 písm. a), e) a g) Stanov SFZ.
Nemalú pozornosť a čas členovia VK SFZ venovali analýze čl. 5 ods. 4 Stanov SFZ v ktorom
je uvedené, citujem : „Postupy a rozhodnutia orgánov SFZ alebo členov SFZ musia byť v
súlade so všeobecnými princípmi aj vtedy, ak ich použitie nie je výslovne uvedené v
predpisoch SFZ alebo člena SFZ.“
Princíp fair play znamená „konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu
športu/súťaže a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k
človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí.”
V zmysle tohto princípu Volebná komisia SFZ považovala za férové umožniť volebnú súťaž
oboch kandidátov, ktorých navrhlo resp. podporilo viac ako 50 hráčov futbalu (športovcov) –
členov SFZ a to aj napriek skutočnosti, že Tomáša Medveďa navrhlo občianske združenie
Klub ligových kanonierov, ktoré je pridruženým členom SFZ a teda by malo mať podľa
platného znenia Stanov SFZ ako „iné združenie zastupujúce záujmy hráčov” prednostné právo
na navrhovanie kandidátov.

Princíp primeranosti znamená, že „zúčastnené osoby sa snažia svojím konaním dosiahnuť stav
alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie
rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt”.
Volebná komisia SFZ sa po vyhodnotení podkladov a posúdení predložených návrhov
väčšinovým názorom zhodla na tom, že je primerané, aby obaja kandidáti, ktorí majú podporu
pomerne veľkého počtu hráčov boli zaradení do zoznamu volieb.
Princíp kauzality znamená, že “orgány SFZ a orgány členov SFZ sa pri riešení každej veci,
otázky alebo problému zaoberajú okrem hodnotenia nedostatkov a následkov aj ich príčinami
a tieto zohľadňujú pri svojom postupe a schvaľovaní rozhodnutí alebo predpisov,”.
Volebná komisia SFZ pri posúdení formálnych nedostatkov, ich následkov a príčin dospela k
záveru, že jej negatívne rozhodnutie o niektorom z kandidátov by zrejme znamenalo
napadnutie rozhodnutia Volebnej komisie SFZ, ako aj celého priebehu volieb kandidátom,
ktorý nebol z formálnych dôvodov zaradený do zoznamu kandidátov na funkciu člena VV SFZ
za hráčov.
Volebná komisia SFZ pri aplikovaní princípov podľa Stanov SFZ prihliadla aj na navrhované
znenie zmeny čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ, ktoré je zaradené do programu najbližšej konferencie
SFZ do takej podoby, ktorá bude nespochybniteľne súladná so znením § 19 ods. 1 písm. e) a
f) zákona o športe.
Volebná komisia SFZ rovnako prihliadla aj na odporúčanie Výkonného výboru SFZ z
18.2.2020, aby Volebná komisia SFZ v záujme predchádzania zbytočným dlhoročným súdnym
sporom umožnila volebnú súťaž oboch navrhnutých kandidátov na funkciu člena VV SFZ zástupcu hráčov
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Volebná komisia SFZ, ako príslušný orgán SFZ na prípravu, organizáciu, riadenie a
kontrolu volieb do orgánov SFZ na konferencii, ktorý vyhlasuje ich výsledky a plní
ďalšie úlohy pri voľbách podľa predpisov SFZ v zmysle čl. 57 Stanov SFZ, po
preskúmaní doručených návrhov na člena VV SFZ - zástupca hráčov takto
rozhodla:
1.) Volebná komisia SFZ podľa čl. 2 ods. 9 Volebného poriadku SFZ
z a r a ď u j e Mgr. Tomáša Medveďa
do zoznamu kandidátov na funkciu člena VV SFZ - zástupca hráčov do doplňujúcich volieb
na člena VV SFZ - zástupcu hráčov, ktoré sa uskutočnia na konferencii SFZ konanej dňa
28.2.2020 v Senci.
2.) Volebná komisia SFZ podľa čl. 2 ods. 9 Volebného poriadku SFZ
z a r a ď u j e Mgr. Jána Muchu

do zoznamu kandidátov na funkciu člena VV SFZ - zástupca hráčov do doplňujúcich volieb
na člena VV SFZ - zástupcu hráčov, ktoré sa uskutočnia na konferencii SFZ konanej dňa
28.2.2020 v Senci.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA
: 3
PROTI
: 1
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
-NÁVRH UZNESENIA BOL SCHVÁLENÝ
Odôvodnenie
Volebnej komisii SFZ boli doručené tri návrhy na dvoch kandidátov na funkciu člena VV
SFZ – zástupcu hráčov a to na Mgr. Tomáša Medveďa a Mgr. Jána Muchu.
1.) Návrh v zmysle čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ s prílohami kandidáta Mgr. Tomáša Medveďa
na volenú funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov podalo občianske združenie Klub
ligových kanonierov, ktoré je pridruženým členom SFZ. Volebná komisia sa oboznámila so
Stanovami občianskeho združenia Klubu ligových kanonierov, z ktorých je zrejmé
a nespochybniteľné, že jedným z cieľov združenia je zastupovanie záujmov hráčov a členov
združenia, na základe čoho Volebná komisia SFZ považuje toto združenie za „iné združenie
zastupujúce záujmy hráčov” oprávnené v zmysle čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ na podanie návrhu
na funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
2.) Návrh v zmysle ustanovenia § 19, ods. 1, písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe
s prílohami na kandidatúru Mgr. Jána Muchu na volenú funkciu člena VV SFZ – zástupcu
hráčov podala záujmová organizácia športovcov „Únia futbalových profesionálov“, ktoré nie
je členom SFZ a preto nie je oprávnené podľa čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ na podanie návrhu na
funkciu člena VV SFZ za hráčov.
3.) Návrh v zmysle ustanovenia § 19, ods. 1, písm. e) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe s
prílohami na kandidatúru Mgr. Jána Muchu za člena VV SFZ – zástupcu hráčov, podalo 568
podpísaných hráčov - členov SFZ.
Volebná komisia SFZ sa oboznámila s návrhmi kandidátov na funkciu člena VV SFZ –
zástupcu hráčov, vrátane všetkých príloh.
Pri preskúmaní predložených návrhov s prílohami členovia VK SFZ postupovali podľa čl. 2
Volebného poriadku SFZ, v ktorom sú upravené náležitosti návrhu kandidáta a zoznam
príloh, ktoré je potrebné k návrhu pripojiť, ako aj podľa čl. 36 ods. 1 Stanov SFZ, kde sú
upravené základné podmienky, ktoré musí spĺňať člen orgánu SFZ a čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ,
v ktorom sú upravené pravidlá pre určenie subjektov, oprávnených podať návrh kandidáta na
funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
Pri formálnom preskúmaní a posudzovaní oboch návrhov na kandidatúru Mgr. Jána Muchu by
mala VK SFZ podľa platného znenia Stanov SFZ, konkrétne čl. 48 ods. 5 rozhodnúť o

nezaradení Jána Muchu na zoznam kandidátov na člena VV SFZ – zástupcu člena hráčov,
nakoľko záujmová organizácia športovcov ÚFP, ktorá nie je členom SFZ, kandidáta na člena
VV SFZ – zástupcu hráčov navrhnúť nie je oprávnená a VK SFZ by nemala prijať ani návrh
na kandidatúru Mgr. Muchu podanú 568 športovcami – členmi SFZ, nakoľko existuje
združenie zastupujúce záujmy hráčov (OZ KLK), ktoré je členom SFZ.
Pri posudzovaní súladu Stanov SFZ s § 19 až 23 Zákona o športe hlavným kontrolórom
športu Ing. Fisterovou je vo vyhodnotení kontroly zo dňa 17.02.2020 konštatované, že
Stanovy SFZ sú v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe.
Volebná komisia SFZ sa v rámci rozsiahlej rozpravy pri posudzovaní návrhov kandidátov
okrem iného oboznámila s právnymi stanoviskami JUDr. Lukáša Piteka – ved. legislatívnoprávneh odd. SFZ, JUDr. Petra Sepešiho – člena VV SFZ pre legislatívno-právne otázky,
Mgr. Branislava Mráza - nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ SR prítomného na zasadnutí VK
SFZ, so znením zák. č. 440/2015 Z.z. o športe, najmä s ustanovením § 19, ods. 1, písm. e)
zákona č. 440/2015 Z.z. o športe ako i názormi jednotlivých členov VK SFZ k postupom
navrhovania členov SZF za kandidátov na členov orgánov SFZ a ich zaraďovania na zoznam
kandidátov. Pri svojom nestrannom rozhodovaní o zaradení resp. nezradení Mgr. Medveďa
alebo Mgr. Muchu na zoznam kandidátov prihliadali členovia VK SFZ i na vysokú podporu
oboch kandidátov od športovcov – členov SFZ ako i na všeobecné princípy fair play,
primeranosti a kauzality upravené v čl. 5 ods. 2 písm. a), e) a g) Stanov SFZ.
Podľa čl. 5 ods. 4 Stanov SFZ „postupy a rozhodnutia orgánov SFZ alebo členov SFZ musia
byť v súlade so všeobecnými princípmi aj vtedy, ak ich použitie nie je výslovne uvedené v
predpisoch SFZ alebo člena SFZ”.
Princíp fair play znamená „konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu
športu/súťaže a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k
človeku ako k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom
podujatí,”.
V zmysle tohto princípu Volebná komisia SFZ považovala za férové umožniť volebnú súťaž
oboch kandidátov, ktorých navrhlo resp. podporilo viac ako 50 hráčov futbalu a to aj napriek
skutočnosti, že Tomáša Medveďa navrhlo občianske združenie Klub ligových kanonierov,
ktoré je pridruženým členom SFZ a teda by malo mať podľa platného znenia Stanov SFZ ako
„iné združenie zastupujúce záujmy hráčov” prednostné právo na navrhovanie kandidátov.
Princíp primeranosti znamená, že „zúčastnené osoby sa snažia svojím konaním dosiahnuť
stav alebo výsledok zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je
dosiahnutie rovnováhy dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt,”.
Volebná komisia SFZ sa po vyhodnotení podkladov a posúdení predložených návrhov zhodla
na tom, že je primerané, aby obaja kandidáti, ktorí majú podporu pomerne veľkého počtu
hráčov boli zaradení do zoznamu volieb.
Princíp kauzality znamená, že “orgány SFZ a orgány členov SFZ sa pri riešení každej veci,
otázky alebo problému zaoberajú okrem hodnotenia nedostatkov a následkov aj ich príčinami
a tieto zohľadňujú pri svojom postupe a schvaľovaní rozhodnutí alebo predpisov,”.

Volebná komisia SFZ pri posúdení formálnych nedostatkov, ich následkov a príčin dospela k
záveru, že jej negatívne rozhodnutie o niektorom z kandidátov by zrejme znamenalo
napadnutie rozhodnutia Volebnej komisie SFZ, ako aj celého priebehu volieb kandidátom,
ktorý nebol z formálnych dôvodov zaradený do zoznamu kandidátov na funkciu člena VV
SFZ – zástupcu hráčov.
Navyše Volebná komisia SFZ pri aplikovaní princípov podľa Stanov SFZ prihliadla aj na
navrhované znenie zmeny čl. 48 ods. 5 stanov SFZ do takej podoby, ktorá bude
nespochybniteľne súladná so znením § 19 ods. 1 písm. e) a f) zákona o športe.
Rovnako prihliadla aj na odporúčanie Výkonného výboru SFZ z 18.02.2020, aby Volebná
komisia SFZ v záujme predchádzania zbytočným dlhoročným súdnym sporom umožnila
volebnú súťaž oboch navrhnutých kandidátov na funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
Na základe uvedeného Volebná komisia SFZ rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku jej
rozhodnutia.
Podľa čl. 4 ods. 9 Volebného poriadku SFZ subjekt, ktorý bol rozhodnutím
volebnej komisie dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu volebnej komisie odvolanie,
ktoré doručí volebnej komisii (článok 60 ods. 12 Stanov).
Poučenie:

O odvolaní rozhoduje odvolacia komisia SFZ do 14 dní odo dňa predloženia veci na
rozhodnutie predsedom volebnej komisie.
K bodu 10: Zverejnenie kandidátov na členov orgánov SFZ, ktorí splnili podmienky
kandidatúry a ich navrhovateľov na webovom sídle SFZ a v informačnom systéme
slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”) najneskôr tri dni pred konaním volieb
VK SFZ poverila Lukáša Piteka – tajomníka VK SFZ, aby písomne oznámil GS SFZ mená
a priezviská kandidátov na volenú funkciu člen VV SFZ - zástupca hráčov a požiadal ho
o zverejnenie kandidátov na člena VV SFZ – zástupcu hráčov a ich navrhovateľov na
webovom sídle SFZ a v ISSF najneskôr tri pred konaním volieb. Pán Pitek s poverením
súhlasil.
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
- Lukáš Pitek – tajomník VK SFZ, písomne oznámi GS SFZ mená a priezviská
kandidátov na volenú funkciu člen VV SFZ - zástupca hráčov, ktorí splnili podmienky
kandidatúry a požiada ho, aby zabezpečil zverejnenie kandidátov na člena VV SFZ zástupcu a ich navrhovateľov na webovom sídle SFZ a v ISSF, najneskôr tri pred
konaním volieb.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA
PROTI

:4
:0

ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :

-NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 11: Pozvanie kandidátov ktorí splnili podmienky kandidatúry na zasadnutie
konferencie dňa 28.02.2020 do Senca
VK SFZ poverila Lukáša Piteka – tajomníka VK SFZ, aby zabezpečil pozvanie Mgr.
Medveďa a Mgr. Muchu, ktorí splnili podmienky kandidatúry na člena VV SFZ – zástupca
hráčov, na zasadnutie konferencie SFZ dňa 28.02.2020 o 11:00 hod. do Hotela Senec v
Senec. Pán Pitek s predmetnou požiadavkou VK SFZ súhlasil.
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Lukáš Pitek – tajomník VK SFZ, zabezpečí pozvanie Mgr. Medveďa a Mgr. Muchu,
ktorí splnili podmienky kandidatúry na člena VV SFZ – zástupcu hráčov, na zasadnutie
konferencie SFZ, dňa 28.02.2020 o 11:00 hod., do Hotela Senec v Senci.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA
PROTI

:4
:0

ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
-NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 12: Oznámenie rozhodnutia o nezaradení kandidátov do zoznamu kandidátov
navrhovateľom, kandidátom a generálnemu sekretárovi SFZ
VK SFZ svojim rozhodnutím v bode 9, zaradila do zoznamu kandidátov oboch navrhnutých
kandidátov , z čoho je zrejmé, že nezaradený kandidát nie je, na základe čoho nebolo o plnení
tohto bodu potrebné rokovať a prijať ku nemu uznesenie.
K bodu 13: Príprava volieb a spôsob hlasovania
Volebná komisia SFZ sa zaoberala prípravou volieb, spôsobom hlasovania, zvolením
kandidáta a náležitostiach uvedených v zápisnici o výsledku hlasovania
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1. Predseda VK SFZ v spolupráci s administratívou SFZ zabezpečí :
•
•
•

samostatnú miestnosť v Hoteli Senec v Senci k zasadnutiu VK SFZ dňa
28.02.2020 o 10:00 hod.
volebné lístky pre tri kola tajného hlasovania
do rokovacej miestnosti dve volebné schránky s možnosťou uzamknutia so
zástenami (paravanmi)

•
•
2.
3.
4.
5.

prezenčné listiny delegátov pre tri kola tajných volieb
obálku, do ktorej člen VK SFZ vloží odovzdané, spočítané a overené
volebné lístky, ktorú po vložení volebných lístkov zalepí a zapečatí

Voľby a hlasovenie je upravené v čl. 6 Volebného poriadku SFZ
Voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním, ak konferencia nerozhodne inak
Zvolenie kandidáta je upravené v čl. 7 Volebného poriadku SFZ
V zápisnici o výsledku hlasovania sa uvedie väčšina potrebná pre schválenie
návrhu alebo zvolenie kandidáta a počet
a) vydaných hlasovacích lístkov
b) odovzdaných hlasovacích lístkov, z toho
1. platných hlasovacích lístkov
2. neplatných hlasovacích lístkov
c) neodovzdaných hlasovacích lístkov

HLASOVANIE o návrhu:
ZA
: 4
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
-NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝK bodu 14: Zasadnutia VK SFZ dňa 28.02.2020 – príprava aktu volieb a vypracovanie
správy VK SFZ o priebehu konferencie a zápisnice z volieb
Predsedajúci informoval členov VK SFZ a Mgr. Mráza – nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ
SR vo vzťahu k voľbám člena VV SFZ – zástupcu hráčov, že najbližšie zasadnutie VK SFZ
sa uskutoční dňa 28.02.2020 o 10:00 hod. v Hoteli Senec v Senci, predmetom ktorého bude
najmä kontrola pripravenosti aktu volieb, vypracovanie správy VK SFZ o priebehu
konferencie a zápisnice z volieb
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Členovia VK SFZ a Mgr. Mráz vzali na vedomie, že najbližšie zasadnutie VK SFZ sa
uskutoční 28.02.2020 o 10:00 hodine v Hoteli Senec v Senci.
HLASOVANIE o návrhu:
ZA
: 4
PROTI
: 0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA :
-NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝK bodu 15: Rôzne

V bode „Rôzne“ sa nikto neprihlásil o slovo
K bodu 16: 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:

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

Tajomník Volebnej komisie SFZ:

..............................

Lukáš P i t e k

