
 

 

 
       Číslo zápisnice: SFZ/VK/4/2020 

 
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: 26.08.2020 

Čas začiatku zasadnutia: 13:00 hod. Čas konca zasadnutia:       14:25 hod. 

 
 

Predsedajúci : Ladislav Benedikovič   Zapisovateľ : Lukáš Pitek 
 
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina): 
 

1. Ondrej Trnovský 
2. Michaela Potančoková 

 
Členovia orgánu ospravedlnení - neprítomní na zasadnutí :  
 

1. Gabriel Sekereš 
2. Michal Mertinyák 

 
Pozvaní : Tomáš Fodrek – 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 

 
 
PROGRAM ZASADNUTIA : 
 

1. Otvorenie – schvaľovanie programu zasadnutia 
2. Informácia o ustanoveniach Stanov SFZ a poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov v otázke 

voľby predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov 
3. Vyhlásenie volieb na predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov 
4. Termín najbližšieho zasadnutia Volebnej komisie SFZ  
5. Rôzne 
6. Záver  



 

 

 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:1) 

❏ podklady boli členom Volebnej komisie SFZ (ďalej len VK) 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 Volebnej komisie SFZ 
Ladislav Benedikovič (ďalej len predseda VK), ktorý členom Volebnej komisie SFZ (ďalej 
len VK) predložil vyššie uvedený návrh programu zasadnutia VK, ku ktorému neboli zo 
strany členov VK vznesené žiadne pozmeňujúce návrhy a pripomienky. 
 
Členovia VK hlasovali o tomto návrhu uznesenia :  

-Volebná komisia SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia Volebnej komisie 
SFZ- 
 
HLASOVANIE o návrhu : 
  ZA  : 3   
  PROTI : 0 
  ZDRŽAL SA : 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ  
 

K bodu 2:  Informácia o ustanoveniach Stanov SFZ a Poriadku Komory SFZ pre 
riešenie sporov v otázke voľby predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie 
sporov 

Podľa článku 59 ods. 7 Stanov SFZ, predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej 
len Kmory) a podpredsedu Komory volí konferencia na návrh člena SFZ, čo je v rozpore s čl. 
6 ods. 1 Poriadku Komory, podľa ktorého 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.  

Tajomník VK Lukáš Pitek informovali členov VK, že "Poriadok Komory" mal byť 
novelizovaný ako celok, ale nakoľko do dnešného dňa nie je pripravená jeho kompletná 
novela, nedošlo ani k úprave odseku týkajúceho sa spôsobu navrhovania kandidátov na 
predsedu a podpredsedu Komory a z toho dôvodu "Poriadok Komory" nie je aktuálne v čase 
vyhlásenia volieb v súladu so Stanovami SFZ, na základe čoho musí VK pri vyhlásení volieb 
vychádzať z aktuálneho platného právneho stavu.  

 
 



 

 

Po diskusii sa členovia VK zhodli na názore, že sa ponúkajú 2 alternatívy: 

 1. vyhlásiť voľbu predsedu a podpredsedu Komory podľa článku 59 ods. 7 Stanov SFZ, 
ktoré sú nadriadeným predpisom "Poriadku komory" t.j. že kandidátov na predsedu a 
podpredsedu Komory môžu Konferencii SFZ navrhnúť členovia SFZ 

2. vyhlásiť voľbu predsedu a podpredsedu Komory podľa čl. 6 ods. 1 Poriadku Komory 
SFZ pre riešenie sporov t.j. že predsedu Komory a podpredsedu Komory navrhuje plénum 
"Komory" z osôb navrhnutých členmi SFZ. 

Členovia VK hlasovaním jednomyseľne rozhodli, že pri vyhlasovaní voľby predsedu 
a podpredsedu Komory je jednoznačne treba postupovať podľa čl. 59 ods. 7 Stanov SFZ, 
ktoré sú nadriadeným predpisom "Poriadku Komory"“  
 
Členovia VK hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

-Volebná komisia SFZ rozhodla, že pri vyhlásení voľby na predsedu 
a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov bude postupovať v súlade s čl. 59 ods. 7 
Stanov SFZ, ktoré sú nadriadeným predpisom "Poriadku Komory SFZ pre riešenie 
sporov"- 
 
HLASOVANIE o návrhu : 
  ZA  :  3   
   PROTI :  0 
  ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

 -NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ 
 
K bodu 3:  Vyhlásenie volieb na predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie 
sporov 

Volebná komisia SFZ 
podľa čl. 46, ods. 5 Stanov SFZ vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené 

funkcie členov orgánu SFZ : 
 

      ●  predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a  
                                  ●  podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov 
 
Doplňujúce voľby na vyše uvedené neobsadené funkcie členov orgánu SFZ sa podľa čl. 42 
ods. 3 písm. c) Stanov SFZ uskutočnia v rámci programu  
 

riadnej Konferencii SFZ, dňa 25. septembra 2020 v Poprade. 
 

Podľa čl. 59 ods. 7 Stanov SFZ, predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu 
Komory SFZ pre riešenie sporov, volí konferencia SFZ,   n a  n á v r h   č l e n a  S F Z.  
 
Podľa čl. 6 ods. 2 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, 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 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 
 
Podľa čl. 2 ods. 5,6 a 7 Volebného poriadku SFZ k návrhu kandidáta, podpísaného 
členom SFZ alebo štatutárnym orgánom člena SFZ, sa pripájajú tieto 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 
h.) vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov 
a klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo 
podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku 
konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov. 
Podmienky - prílohy k návrhu kandidáta podľa odseku 5 Volebného poriadku SFZ sú splnené 
aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára s prílohami pri podaní prihlášky 
za individuálneho člena SFZ. 
 
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. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ, lehota na predloženie návrhov kandidátov na 
vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ končí dňa 19. septembra 2020 o 
23:59 hodine. 
Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty.  
K včas podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa 
odseku 5. Volebného poriadku SFZ.  
 
Návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ je možné 
doručiť na Slovenský futbalový zväz : 
 
●  elektronickou formou  
na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy „Voľby 
25.09.2020“ 
 



 

 

resp. 
 
●  korešpondenčnou formou 
na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 
v zalepenej obálke s označením "Voľby 25.09.2020“. 
 

Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

Volebná komisia SFZ schvaľuje návrh znenia vyhlásenia voľby predsedu a podpredsedu 
Komory SFZ pre riešenie sporov, ktoré sa uskutočnia na Konferencii SFZ, konanej dňa 
25.09.2020 v Poprade 

HLASOVANIE o návrhu : 
  ZA  :  3   
  PROTI :  0 

ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

 -NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ- 
 

K bodu 4:  Termín najbližšieho zasadnutia Volebnej komisie SFZ  

Predseda VK navrhol, aby sa najbližšie zasadnutie VK uskutočnilo dňa 22.09.2020 
o 13:00 hodine v sídle SFZ, nakoľko je potrebné počkať na návrhy kandidátov, ktoré môže 
navrhovateľ odoslať korešpodenčnou formou (poštou) v sobotu 19.09.2020 a na SFZ môžu 
byť doručené až v utorok 22.09.2020. 
 
Členovia VK SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

Najbližšie zasadnutie Volebnej komisie SFZ sa uskutoční dňa 22.09.2020 o 13:00 
hodine v sídle SFZ na 5. poschodí. 

HLASOVANIE o návrhu : 
  ZA  :  3   
  PROTI :  0 
  ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

 -NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ 
 
K bodu 5:  Rôzne 
 
Predseda VK požiadal tajomníka VK Lukáša Piteka o zabezpečenie : 
 

1. aktualizácie a sfunkčnenie e-mailov adresy volby@futbalsfz.sk   T: ihneď 
2. doplnenia e-mailovej adresy bene999@gmail.com predsedu VK Ladislava 

Benedikoviča ako adresáta do e-mailovej schránky volby@futbalsfz.sk  T: ihneď 
3. doplnenia vzorov podaní v sekcii “Voľby” na webovom sídle SFZ o prílohu podľa čl. 

2 ods. 5 písm. h) Volebného poriadku SFZ - vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti 
a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov a od ich záujmových 
organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na 



 

 

riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku konkrétnym hráčom, 
trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov ako i aktualizáciu 
všetkých aktuálnych vzorov podaní      T: ihneď 

4. zverejnenia vyhlásenia voľby predsedu a podpredsedu Komory na webovom sídle SFZ 
v sekcii „Voľby“ a každý týždeň v Úradných správach SFZ   T: ihneď 

5. Tajomník Komory SFZ Tomáš Fodrek, prítomný na zasadnutí VK vzal na vedomie 
vyhlásenie voľby predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

 
K bodu 6:  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:                                       Tajomník Volebnej komisie SFZ: 
 
 
 
 
.................................................    ..............................  
Ladislav B e n e d i k o v i č     Lukáš  P i t e k   
     


