Číslo zápisnice: SFZ/VK/3/2020
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: Hotel Senec, Slnečné jazerá – Sever, 903 01 Senec
Deň konania zasadnutia:

28.02.2020

Čas začiatku zasadnutia:

10:00 hod.

Predsedajúci : Ladislav Benedikovič

Čas konca zasadnutia:

15:15 hod.

Zapisovateľ : Lukáš Pitek

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

Ondrej Trnovský
Michal Mertinyák
Michaela Potančoková
Gabriel Sekereš

Členovia orgánu ospravedlnení - neprítomní na zasadnutí :
Nikto
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

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

1. Otvorenie – schvaľovanie programu zasadnutia
2. Správa o vyhlásení voľby na člena VV SFZ – zástupcu hráčov ako i predsedu a podpredsedu
Komory SFZ pre riešenie sporov volebnou komisiou SFZ dňa 15.01.2020
3. Správa o preskúmaní doručených návrhov kandidátov, o zaradení Mgr. Tomáša Medveďa a
Mgr. Jána Muchu, volebnou komisiou SFZ dňa 25.02.2020 do zoznamu kandidátov na
funkciu člen VV SFZ - zástupca hráčov do doplňujúcej voľby, ktorá sa uskutoční, na
Konferencii SFZ dňa 28.2.2020 v Senci ako i o príprave a zabezpečení aktu tajnej voľby člena
VV SFZ – zástupcu hráčov
4. Správa volebnej komisie SFZ o doplňujúcej voľbe člena VV SFZ – zástupcu hráčov – bod
programu konferencie SFZ č. 20
5. Vyhlásenie volebnej komisie SFZ k voľbe predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie
sporov - bod programu konferencie SFZ č. 21 a č. 22
6. Rôzne
7. Záver

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:2)
❏ podklady boli členom volebnej komisie 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
Prítomných privítal a zasadnutie volebnej komisie SFZ (ďalej VK) pred konferenciou
SFZ, predmetom ktorého bola príprava plnenia úloh volebnej komisie SFZ na konferencii
SFZ, viedol predseda volebnej komisie Ladislav Benedikovič, ktorý členom VK predložil
vyššie uvedený návrh programu zasadnutia VK, ku ktorému neboli zo strany členov VK
vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky
Návrh uznesenia :
-Volebná komisia SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia VK SFZHLASOVANIE o návrhu :
ZA
:5
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 2: Správa o vyhlásení voľby na člena VV SFZ – zástupcu hráčov ako i predsedu
a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, volebnou komisiou SFZ dňa 15.01.2020

Predseda VK Ladislav Benedikovič predložil členom VK nasledovnú správu :
VK dňa 15.01.2020 na svojom zasadnutí podľa čl. 46, ods. 3 a 5 Stanov SFZ
vyhlásila voľby 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.
Návrhy kandidátov na vyššie uvedených volených členov orgánov SFZ bolo 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 úradných správach SFZ ako i v sekcii „Voľby“, ktorú
špeciálne ku voľbám v spolupráci s administratívou SFZ zriadila VK na oficiálnom webovom
sídle SFZ, kde boli záujemcom k dispozícii i vzory tlačív k podaniu návrhov kandidátov.
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,
skončila dňa 22. februára 2020 o 23:59 hodine.
VK zobrala na vedomie žiadosť Mgr. Lukášeka - člena Komory SFZ pre riešenie
sporov zo dňa 27.01.2020, o určenie nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ SR vo vzťahu k
voľbe člena VV SFZ – zástupcu hráčov a nomináciu Mgr. Branislava Mráza za nezávislého
pozorovateľa MŠVVaŠ SR pri voľbe člena VV SFZ – zástupcu hráčov
Členovia VK boli oboznámení o kontrole vykonanej 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.
Návrh uznesenia :
-Volebná komisia SFZ schvaľuje správu o vyhlásení volieb na funkcie volené
konferenciou SFZ dňa 28. februára 2020 v Senci a berie na vedomie žiadosť Mgr.
Lukášeka – člena Komory SFZ pre riešenie sporov o určenie nezávislého pozorovateľa

MŠVVaŠ SR pri voľbe člena VV SFZ – zástupcu hráčov ako i správu o posúdení súladu
Stanov SFZ s §19 až 23 zák. č. 440/2015 Z.z. vypracovanú HKŠ Ing. Fisterovou.HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:5
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏
NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 3: Správa o preskúmaní doručených návrhov kandidátov, o zaradení Mgr.
Tomáša Medveďa a Mgr. Jána Muchu, volebnou komisiou SFZ dňa 25.02.2020 do
zoznamu kandidátov na funkciu člen VV SFZ - zástupca hráčov do doplňujúcej voľby,
ktorá sa uskutoční, na Konferencii SFZ dňa 28.2.2020 v Senci ako i o príprave a
zabezpečení aktu tajnej voľby člena VV SFZ – zástupcu hráčov
Predseda VK Ladislav Benedikovič predniesol členom VK nasledovnú správu :
VK na svojom zasadnutí dňa 25.02.2020 skonštatovala, 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 nasledovné tri návrhy :
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
Predmetné tri návrhy kandidátov na volenú funkciu, člen VV SFZ – zástupca hráčov, boli
po ich doručení na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, neodkladne tajomníkom VK
postúpené ku kontrole a preskúmaniu členom VK
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 dôkladnom
preskúmaní doručených návrhov na člena VV SFZ - zástupca hráčov na svojom zasadnutí dňa
25.02.2020 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 do doplňujúcich volieb
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 do doplňujúcich volieb člena
VV SFZ - zástupcu hráčov, ktoré sa uskutočnia na konferencii SFZ konanej dnes 28.2.2020 v
Senci.
Na neobsadené funkcie predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredseda
Komory SFZ pre riešenie sporov, návrh kandidáta doručený nebol. Túto skutočnosť VK
oznámil aj JUDr. Jaroslav Čolák PhD - dočasne poverený predseda Komory SFZ pre riešenie
sporov, ktorý v liste VK zo dňa 24.02.2020 uviedol, že plénum Komory SFZ pre riešenie
sporov konferencii SFZ konanej dňa 28.02.2020, nenavrhne žiadneho kandidáta na predsedu
ani na podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov.
Vzhľadom na to, že funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
zostávajú neobsadené, VK SFZ prijala rozhodnutie, že ďalšia voľba predsedu a
podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutoční v rámci programu
najbližšej konferencie SFZ, čo predseda VK oznámil delegátom Konferencie SFZ v Hoteli
Senec v Senci.
Mená a priezviská kandidátov na volenú funkciu člen VV SFZ - zástupca hráčov a ich
navrhovateľov, boli písomne oznámené GS SFZ a zverejnené na webovom sídle SFZ a v
ISSF ihneď po zasadnutí VK dňa 25.02.2020 a zároveň boli navrhnutí kandidáti Mgr.
Medveď a Mgr. Mucha písomne pozvaní na zasadnutie konferencie SFZ, dňa 28.02.2020 o
11:00 hod., do Hotela Senec v Senci.
VK následne v úzkej spolupráci s administratívou SFZ zabezpečila :
•
•

•

•
•

k zasadnutiu VK dňa 28.02.2020 o 10:00 hod. samostatnú miestnosť v Hoteli Senec v
Senci
volebné lístky v súlade s rokovacím poriadkom v počte určenom Stanovami SFZ a päť
kusov ako rezervu pre tri kolá tajného hlasovania - počet volebných lístkov sa zhoduje
s celkovým počtom delegátov, t. j. pre každú voľbu dostane každý delegát jeden
volebný lístok
zoznamy delegátov podľa zasadacieho poriadku k podpisu prevzatia si volebného
lístka k hlasovaniu – pre každé kolo tajného hlasovania má VK k dispozícii
samostatný zoznam delegátov
do rokovacej miestnosti Konferencie SFZ v Hoteli Senec dve volebné schránky s
možnosťou ich uzamknutia so zástenami
obálky, do ktorých sa vložia zoznamy delegátov a odovzdané volebné lístky po
každom kole volieb

Návrh uznesenia :
-Volebná komisia SFZ schvaľuje správu o :
1.) preskúmaní doručených návrhov a o rozhodnutí VK zo dňa 25.02.202, zaradiť
Mgr. Tomáša Medveďa a Mgr. Jána Muchu do zoznamu kandidátov do doplňujúcej voľby

člena VV SFZ – zástupcu hráčov, ktorá sa uskutoční na konferencii SFZ, dňa 28.02.2020
v Hoteli Senec v Senci
2.) prijatí rozhodnutia, že ďalšia voľba predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre
riešenie sporov sa uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie SFZ a
3.) príprave a zabezpečení aktu tajnej voľby člena VV SFZ – zástupcu hráčov.HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:5
PROTI
:0
ZDRŽAL SA
:0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏ NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ
K bodu 4: Správa volebnej komisie SFZ o doplňujúcej voľbe člena VV SFZ – zástupcu
hráčov – bod programu konferencie SFZ č.
Pred bodom programu Konferencie SFZ č. 20. „Doplňujúca voľba člena VV SFZ –
zástupcu hráčov“, č. 21. „Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov“ a č. 22. „Voľba
podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov“, predsedajúci vyzval predsedu volebnej
komisie SFZ Ladislava Benedikoviča (ďalej len predseda VK), aby riadil priebeh volieb
Predseda VK v stručnosti informoval účastníkov Konferencie SFZ o tom, že :
1. VK na svojom zasadnutí dňa 15.01.2020 vyhlásila voľby na tri neobsadené funkcie v
orgánoch SFZ, a to :
•
•
•

doplňujúcu voľbu člena VV SFZ – zástupcu hráčov
voľbu predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a
voľbu podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

2. vyhlásenie volieb VK bolo následne zverejnené na webovom sídle SFZ a pravidelne
uverejňované v úradných správach SFZ
3. navrhovatelia mali právo doručiť návrhy kandidátov Slovenskému futbalovému zväzu
dvomi spôsobmi a to, 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“. Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie
uvedené neobsadené funkcie skončila v sobotu dňa 22.02.2020 o 23:59 hod.
4. Mgr. Lukášek - člen Komory SFZ pre riešenie sporov dňa 27.01.2020 požiadal
MŠVVaŠ SR o určenie nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ SR vo vzťahu k voľbe člena VV
SFZ – zástupcu hráčov, na základe čoho sa zasadnutí VK zúčastňoval a i na dnešnej
konferencii SFZ je ako nezávislý pozorovateľ MŠVVaŠ SR pri voľbe člena VV SFZ –
zástupcu hráčov, prítomný Mgr. Branislav Mráz
5. VK na svojom zasadnutí dňa 25.02.2020 skonštatovala, že v lehote predkladania
návrhov kandidátov boli na tri neobsadené funkcie v orgánoch SFZ, doručené tri návrhy
kandidátov na člena VV SFZ – zástupcu hráčov, a to nasledovne :

•

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

•

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

•

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

6. Predmetné návrhy kandidátov na volenú funkciu člen VV SFZ – zástupca hráčov s ich
prílohami, boli Lukášom Pitekom - tajomníkom VK, po ich doručení na e-mailovú adresu
volby@futbalsfz.sk, neodkladne postúpené ku kontrole a preskúmaniu členom Volebnej
komisie SFZ
7. 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 na svojom zasadnutí dňa 25.02.2020
takto rozhodla:
•

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 člen 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

•

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 člen 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

Mená a priezviská kandidátov na volenú funkciu člen VV SFZ - zástupca hráčov a ich
navrhovateľov, boli písomne oznámené GS SFZ a zverejnené na webovom sídle SFZ a v
ISSF ihneď po zasadnutí VK a zároveň boli navrhnutí kandidáti Mgr. Medveď a Mgr. Mucha
písomne pozvaní na zasadnutie konferencie SFZ, dňa 28.02.2020 o 11:00 hod., do Hotela
Senec v Senci
Následne predseda VK delegátov konferencie SFZ informoval o spôsobe a postupe
voľby člena VV SFZ – zástupcu hráčov :
1. vzhľadom na to, že počet navrhnutých kandidátov nezodpovedá počtu miest, ktoré
majú byť obsadené, voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov sa uskutoční tajným
hlasovaním
2. členovia VK vo vymedzenom priestore pri dvoch volebných schránkach, vydajú
delegátovi oproti podpisu v zozname delegátov, volebný lístok
3. konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná kvalifikovaná väčšina všetkých
delegátov s právom hlasovať t.j. 61 delegátov. Za prítomných na hlasovaní sa považujú tí
delegáti, ktorým boli oproti podpisu v zozname delegátov členmi VK vydané volebné lístky
4. voľba je platná, ak boli volebné lístky vydané kvalifikovanej väčšine všetkých
delegátov t.j. minimálne 61 delegátom
5. delegát vykoná úpravu volebného lístka, vo vymedzenom priestore, ktorý je opatrený
zástenou tak, že označí krížikom do vymedzeného poľa (prázdneho štvorca) kandidáta, za
ktorého hlasuje a takto upravený volebný lístok delegát vloží do pripravenej volebnej
schránky
6. volebný lístok nesmie byť pokrčený ani zložený
7. ak je kandidátov na volenú funkciu viac, v 1. kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov (44) - inak sa koná ihneď druhé kolo volieb,
do ktorého postupujú obaja kandidáti
8. v druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých delegátov (44)
9. ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých delegátov (44), na zvolenie kandidáta v treťom kole postačuje jednoduchá väčšina
hlasov prítomných delegátov
10. ak nebol ani v treťom kole do funkcie člena VV SFZ – zástupcu hráčov zvolený
žiaden kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú
funkciu a určí termín ich konania
Po týchto informáciách predseda VK vyzval členov volebnej komisie SFZ, aby zaujali
svoje miesta vo vymedzených priestoroch pri volebných schránkach a za účasti nezávislého
pozorovateľa volieb Mgr. Mráza z MŠVVaŠ SR skontrolovali správnosť a počet
predtlačených volebných lístkov, zoznamy delegátov ako i kontrolu volebných schránok
a jej následné uzatvorenie (uzamknutie) a zabezpečili riadny priebeh hlasovania
Pred samotným aktom tajnej voľby, v časovom limite päť minút, obaja kandidáti na člena
VV SFZ – zástupca hráčov ako Mgr. Medveď tak i Mgr. Mucha využili právo na
zdôvodnenie svojej kandidatúry vo voľbách
Po krátkych zdôvodneniach svojich kandidatúr požiadal predseda volebnej komisie SFZ
delegátov o vykonanie aktu tajnej voľby člena VV SFZ – zástupcu hráčov

Po ukončení hlasovania predseda VK vyhlásil krátku prestávku a požiadal členov volebnej
komisie SFZ, aby otvorili schránku, skontrolovali a spočítali hlasy a pripravili uznesenie o
výsledku volieb
Členovia VK za účasti nezávislého pozorovateľa MŠVVaŠ SR Mgr. Mráza otvorili dve
volebné schránky a :
1. na zoznamoch delegátov spočítali počet vydaných volebných lístkov delegátom
2. spočítali všetky volebné lístky vhodené do volebnej schránky, pričom skontrolovali, či
vo volebnej schránke sú iba riadne označené volebné lístky a zároveň zistili koľko delegátov
volebné lístky neodovzdalo, hoci si ich prevzali
3. porovnali celkový počet volebných lístkov s celkovým počtom delegátov, ktorí
hlasovali
5. po spočítaní odovzdaných volebných lístkov zistili, koľko bolo odovzdaných platných
volebných lístkov a koľko neplatných volebných lístkov
6. z platných volebných lístkov členovia zistili počet delegátov, ktorí :
a) hlasovali za navrhnutého kandidáta Mgr. Tomáša Medveďa
b) hlasovali za navrhnutého kandidáta Mgr. Jána Muchu
c) zdržali sa hlasovania
Po kontrole a spočítaní volebných lístkov predseda VK oznámil výsledok hlasovania
predsedajúcemu, znova sa ujal slova a konferencii oznámil výsledok hlasovania tajnej voľby
člena VV SFZ – zástupcu hráčov ako i uznesenie volebnej komisie SFZ :
1.

ak je kandidátov na volenú funkciu viac, tak v 1. kole je zvolený ten kandidát,
ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov t.j. 44 a viac
2. oproti podpisu bolo delegátom vydaných 80 volebných lístkov
3. do volebnej schránky bolo odovzdaných 80 volebných lístkov, z toho :
a.) platných volebných lístkov bolo odovzdaných 78
b.) neplatné volebné lístky boli odovzdané 2
c.) žiaden delegát sa nezdržal hlasovania
4. za pána Mgr. Tomáša Medveďa hlasovalo 69 delegátov
5. za pána Mgr. Jána Muchu hlasovalo 9 delegátov
Volebná komisia potvrdila výsledky voľby člena VV SFZ – zástupcu hráčov a
konštatovala, že kandidát Mgr. Tomáš Medveď získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých
delegátov potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ – zástupcu hráčov v 1. kole voľby
a vyhotovila nasledovný návrh uznesenia :
„Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ – zástupcu hráčov Mgr. Tomáša
Medveďa“
HLASOVANIE o návrhu :
ZA
:5
PROTI
:0
ZDRŽAL SA : 0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:

❏

NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ

K bodu 5: Vyhlásenie volebnej komisie SFZ k voľbe predsedu a podpredsedu
komory SFZ pre riešenie sporov – bod programu konferencie SFZ č. 21 a č. 22
Na neobsadené funkcie predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredseda
Komory SFZ pre riešenie sporov, Slovenskému futbalovému zväzu návrhy kandidátov
doručené neboli. Túto skutočnosť VK oznámil aj JUDr. Jaroslav Čolák PhD - dočasne
poverený predseda Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorý v liste VK zo dňa 24.02.2020
uvádza, že plénum Komory SFZ pre riešenie sporov konferencii SFZ, konanej dňa
28.02.2020, nenavrhne žiadneho kandidáta na predsedu ani na podpredsedu Komory SFZ pre
riešenie sporov.
Vzhľadom na to, že funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov
zostávajú neobsadené, VK SFZ na svojom zasadnutí dňa 25.02.2020 prijala uznesenie, že
ďalšia voľba predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutoční v
rámci programu najbližšej konferencie SFZ, čo predseda VK oznámil delegátom
konferencie SFZ
Na záver predseda volebnej komisie SFZ poďakoval delegátom konferencie SFZ za
disciplinovaný prístup k voľbám a odovzdal slovo predsedajúcemu.
Predsedajúci následne požiadal novozvoleného člena VV SFZ – zástupcu hráčov Mgr.
Tomáša Medveďa o krátky príhovor, ktorý v ňom predovšetkým poďakoval delegátom za
vyjadrenú dôveru a ubezpečil ich, že v práci s hráčmi bude ako člen VV SFZ – zástupca
hráčov naďalej svedomito pokračovať
K bodu 6: Rôzne
Po spočítaní hlasov predseda volebnej komisie SFZ vložil odovzdané, spočítané a
overené volebné lístky s podpísanými zoznamami delegátov do pripravenej obálky, ktorú
zalepil a následne ju svojimi podpismi zapečatili všetci členovia volebnej komisie SFZ. Na
obálke sú uvedené údaje umožňujúce identifikáciu voľby, pri ktorej boli použité volebné
lístky nachádzajúce sa v obálke. Zapečatenú obálku predseda volebnej komisie SFZ osobne
bezodkladne po skončení aktu volieb odovzdal generálnemu sekretárovi SFZ na jej archiváciu
podľa Registratúrneho poriadku SFZ
K bodu 7: Záver
Zasadnutie viedol, prítomným za aktívnu účasť poďakoval a zasadnutie volebnej
komisie 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.
....................................................................
Ladislav B e n e d i k o v i č - predseda VK SFZ
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Lukáš P i t e k - tajomník VK SFZ

