
 

 

 
       Číslo zápisnice: SFZ/VK/6/2020 

 
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 AquaCity Poprad 

Deň konania zasadnutia: 25. september 2020 

Čas začiatku zasadnutia: 10:00 hod. Čas konca zasadnutia:       14:30 hod. 

 
 

Predsedajúci : Ladislav Benedikovič   Zapisovateľ : Lukáš Pitek 
 
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):1) 
 

1. Gabriel Sekereš 
2. Michal Mertinyák 

 
Členovia orgánu ospravedlnení na zasadnutí : 
 

1. Michaela Potančoková 
2. Ondrej Trnovský 

 
Hosť prizvaný na zasadnutie:  
 
 nikto 
 
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 

 
1) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe. 



 

 

2. Kontrola pripravenosti aktu volieb predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory 
SFZ pre riešenie sporov  

3. Správa o vyhlásení, príprave a priebehu voľby  predsedu Komory SFZ pre riešenie a podpredsedu 
Komory SFZ pre riešenie sporov - bod č. 13 a č. 14 programu Konferencie SFZ, konanej dňa 
25.09.2020 v Poprade 
a.) Správa o vyhlásení doplňujúcich volieb predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie 
sporov volebnou komisiou SFZ dňa 26.08.2020 
b.) Správa o preskúmaní návrhov kandidátov s prílohami na funkcie predseda a podpredseda 
Komory SFZ pre riešenie sporov, doručených SFZ v lehote na predloženie návrhov t.j. do 23:59 
hodiny dňa 19.09.2020  a o zaradení JUDr. Jaroslava Čolláka PhD. do zoznamu  kandidátov na 
funkciu predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a o zaradení JUDr. Žanety Surmajovej PhD. do 
zoznamu kandidátov na funkciu podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov 
c.)  Správa o priebehu volieb predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory 
SFZ pre riešenie sporov   
d.) Uznesenie VK o výsledku doplňujúcej voľby predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a 
podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov  

4. Rôzne 
5. 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) viedol predseda Volebnej 
komisie Ladislav Benedikovič (ďalej predseda VK), 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 SFZ- 

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

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ  

 
 



 

 

 
K bodu 2: Kontrola pripravenosti aktu volieb predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a 
podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov  
 
 Členovia VK pred začiatkom Konferencie SFZ v mieste jej konania v hoteli AquaCity 
v Poprade  dňa 25.09.2020 skontrolovali : 

 
- miestnosť k zasadnutiu VK počas rokovania Konferencie SFZ v hoteli AquaCity Poprad 
- správnosť a počet predtlačených volebných lístkov k aktu tajného hlasovania voľby predsedu 

Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len predsedu Komory) a podpredsedu Komory SFZ 
pre riešenie sporov (ďalej len podpredsedu Komory)  na Konferencii SFZ v Poprade 

- dva vymedzené priestory s uzamykateľnými volebnými schránkami, opatrené zástenou v 
konferenčnej sále hotela AquaCity Poprad 

- zoznamy delegátov s právom hlasovať pre 1. a 2. kolo tajného hlasovania voľby predsedu 
Komory a podpredsedu Komory,  vypracované podľa zasadacieho poriadku Konferencie 
SFZ, ku každej volebnej schránke samostatne, na ktorom delegát podpisom potvrdí prevzatia 
volebného lístka 

- obálky, k archivácii zoznamov delegátov s podpismi delegátov potvrdzujúcimi prevzatie 
volebných lístkov a odovzdaných volebných lístkov po každom kole tajného hlasovania 
volieb, 

 
ktoré pripravila administratíva SFZ 
 

Návrh uznesenia : 
-Volebná komisia SFZ pre začiatkom Konferencie SFZ v mieste jej konania v hoteli 

AquaCity Poprad, dňa 25.09.2020 skontrolovala pripravenosť aktu volieb predsedu Komory 
SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a konštatuje, že 
administratíva SFZ zabezpečila akt volieb po stránke technickej a materiálnej v súlade 
s futbalovými normami a požiadavkami Volebnej komisie SFZ.- 
 
HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  : 3   
PROTI : 0 
ZDRŽAL SA : 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ 
 
K bodu 3:  Správa o vyhlásení, príprave a priebehu voľby  predsedu Komory SFZ pre 
riešenie a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov - bod č. 13 a č. 14 programu 
Konferencie SFZ, konanej dňa 25.09.2020 v Poprade  
 

Pred bodom programu Konferencie SFZ č. 13 – voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie 
sporov a bodom č. 14 - voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, predsedajúci Richard 
Havrilla vyzval predsedu Volebnej komisie SFZ Ladislava Benedikoviča, aby sa ujal slova a riadil 
priebeh volieb.  

 



 

 

V úvode predseda VK poskytol účastníkom Konferencie SFZ základné informácie týkajúce 
sa vyhlásenia a prípravy priebehu volieb. 

a.) Správa o vyhlásení doplňujúcich volieb predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre 
riešenie sporov volebnou komisiou SFZ dňa 26.08.2020 
 

Po tom ako VV SFZ oznámil termín konania Konferencie SFZ v Poprade, VK na svojom 
zasadnutí dňa 26. augusta 2020, podľa čl. 46, ods. 5 Stanov SFZ vyhlásila doplňujúce voľby na 
nasledovné neobsadené funkcie členov orgánu SFZ : 
 

● predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a 
● podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov 

 
Predmetné vyhlásenie volieb bolo následne zverejnené na webovom sídle SFZ v sekcii 

„Voľby“ a každý týždeň uverejňované v Úradných správach SFZ. 
 

Podľa čl. 59 ods. 7 Stanov SFZ, predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu 
Komory SFZ pre riešenie sporov volí Konferencia SFZ, na návrh člena SFZ. 
 

Návrhy kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov orgánov SFZ bolo možné 
doručiť na Slovenský futbalový zväz dvoma spôsobmi : 
 

● 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“ a to do 23 hodiny 59 minúty, dňa 19. septembra 
2020. 
 

b.) Správa o preskúmaní návrhov kandidátov s prílohami na funkcie predseda a 
podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov, doručených SFZ v lehote na predloženie návrhov t.j. 
do 23:59 hodiny dňa 19.09.2020  a o zaradení JUDr. Jaroslava Čolláka PhD. do zoznamu  
kandidátov na funkciu predseda Komory SFZ pre riešenie sporov a o zaradení JUDr. Žanety 
Surmajovej PhD. do zoznamu kandidátov na funkciu podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov 
 

VK boli na jej zasadnutí dňa 22. septembra 2020 v sídle SFZ, administratívou SFZ 
predložené nasledovné návrhy : 
 

• na funkciu predseda Komory SFZ pre riešenie sporov  boli doručené tri návrhy na 
kandidatúru JUDr. Jaroslava Čolláka PhD. (reg. č.: 1166317) 

 
- prvý od Jána Kováčika (reg. číslo: 0000001) 
- druhý spoločný od : Juraja Jánošíka (reg. číslo: 1312762), Ladislava Gádošiho (reg. č. 1310877) a    
  Richarda Havrillu (reg. č. 1022959)  
- tretí od Petra Sepešiho reg. č. 1035235)   
 

• na funkciu podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov boli doručené dva návrhy na 
kandidatúru JUDr. Žanety Surmajovej PhD. (reg. č.: 1354356) 

 



 

 

- prvý od Petra Sepešiho (ISSF: 1035235)  
- druhý od OZ Liga na ochranu slovenských športovcov (IČO: 50024370) 
 

Druhý návrh na kandidatúru JUDr. Žanety Surmajovej PhD. na funkciu podpredseda Komory 
SFZ pre riešenie sporov, od OZ Liga na ochranu slovenských športovcov  po obsahovej stránke 
spĺňal všetky náležitosti a požiadavky, ale vzhľadom na to, že tento návrh kandidátky bol doručený 
na nesprávnu e-mailovú adresu office@futbalsfz.sk, čo je v rozpore s vyhlásením volieb, VK tento 
návrh hlasovaním neprijala. 

 
Volebná komisia po dôkladnom preskúmaní návrhov kandidátov s prílohami prijala 

nasledovné rozhodnutie : 
  
Volebná komisia po preskúmaní návrhov na kandidátov a ich príloh podľa čl. 2 ods. 5 

Volebného poriadku SFZ rozhodla, že :  
 

1.) kandidát JUDr. Jaroslav Čollák PhD. splnil podmienky kandidatúry a je zaradený do 
zoznamu kandidátov na funkciu predseda Komory SFZ pre riešenie sporov, volenú na Konferencii 
SFZ dňa 25.09.2020 v Poprade 
 

2.) kandidátka JUDr. Žaneta Surmajová PhD. splnila podmienky kandidatúry a je zaradená 
do zoznamu kandidátov na funkciu podpredseda Komory SFZ pre riešenie sporov, volenú na 
Konferencii SFZ dňa 25.09.2020 v Poprade 

 
Mená a priezviská kandidátov na volenú funkciu predseda Komory a podpredseda Komory a 

ich navrhovateľov, boli oznámené GS SFZ a zverejnené na webovom sídle SFZ ihneď po zasadnutí 
VK a zároveň boli navrhnutí kandidáti JUDr. Čollák PhD. a JUDr. Surmajová PhD. pozvaní na 
zasadnutie konferencie SFZ, dňa 25.09.2020 o 11.00 hod. do hotela AquaCity v Poprade. 
 

c.)  Správa o priebehu volieb predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu 
Komory SFZ pre riešenie sporov  
 
 Pred aktom voľby členov orgánov SFZ volených na Konferencii SFZ v Poprade, predseda 
VK oznámil účastníkom Konferencie nasledovné skutočnosti :  
 

1. Podľa čl. 59 ods. 7 Stanov SFZ, predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu 
Komory SFZ pre riešenie sporov volí Konferencia SFZ, na návrh člena SFZ.  

2. Podľa čl. 6 ods. 4 Volebného poriadku SFZ, voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním ak 
konferencia nerozhodne inak. Ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá počtu miest, 
ktoré majú byť obsadené, to jesť, keď na jednu volenú funkciu kandiduje len jeden kandidát, 
môže konferencia jednoduchou väčšinou delegátov s právom hlasovať (44 a viac delegátov) 
rozhodnúť o verejnom hlasovaní, na základe čoho Volebná komisia doporučuje delegátom 
Konferencie SFZ, v prípade voľby predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu 
Komory SFZ pre riešenie sporov hlasovať verejne. 

3. Podľa čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ,  Konferencia SFZ za splnenia podmienky 
uznášaniaschopnosti, prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov 
s právom hlasovať (44) 



 

 

4. Podľa čl. 7 ods. 1 Volebného poriadku SFZ, ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden 
kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov s 
právom hlasovať (44) 

5. Ak kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, ihneď sa podľa čl. 7 ods. 1 
Volebného poriadku SFZ uskutoční druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie 
jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. 

6. Podľa čl. 19 ods. 1 Rokovacieho poriadku SFZ, delegáti hlasujú v prípade verejného 
hlasovania zdvihnutím ruky. 

   
Po týchto informáciách predseda VK požiadal predsedu mandátovej komisie a skrutátorov o 

spoluprácu pri voľbách a o kontrolu uznášaniaschopnosti Konferencie SFZ ako i o oznámenie 
informácie o aktuálnom počte delegátov s právom hlasovať v rokovacej miestnosti. 
  

Na 1. kolo voľby predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory SFZ pre 
riešenie sporov sa prezentovalo 77 delegátov s právom hlasovať – čím bola splnená podmienka 
uznášaniaschopnosti Konferencie SFZ.  

 
Keď počet navrhnutých kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, podľa 

čl. 6 ods. 4 Volebného poriadku SFZ, Konferencia SFZ môže jednoduchou väčšinou delegátov 
rozhodnúť o verejnom hlasovaní, na základe čoho dal predseda VK hlasovať o tom, 

 
 -kto je za, aby sa voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a voľba podpredsedu 

Komory SFZ pre riešenie sporov, uskutočnila verejným hlasovaním?-  
 
Delegáti s právom hlasovať 77 hlasmi, čo je požadovaná nadpolovičná väčšina hlasov 

všetkých delegátov s právom hlasovať, rozhodli, že voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutoční verejným hlasovaním.  

 
Predseda VK následne kandidátom na funkcie volené na Konferencii SFZ, JUDr. Čollákovi 

PhD. a JUDr. Surmajovej PhD. oznámil, že podľa čl. 16 ods. 1 Rokovacieho poriadku SFZ, majú na 
zdôvodnenie svojej kandidatúry vo voľbách časový limit päť minút, čo obaja kandidáti pred aktom 
voľby využili. 

 
Pred 1. kolom voľby predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, požiadal predseda VK, 

v súlade s čl. 19 ods. 2 Rokovacieho poriadku SFZ skrutátorov, aby sa pripravili na sčítanie hlasov a 
následne vyzval delegátov s právom hlasovať, aby hlasovali : 

 
1. kto je za, aby sa predsedom Komory SFZ pre riešenie sporov stal JUDr. Jaroslav Čollák PhD. 

 
V 1. kole voľby predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov sa prezentovalo 77 delegátov s 

právom hlasovať - za to, aby sa predsedom Komory SFZ pre riešenie sporov stal JUDr. Jaroslav 
Čollák PhD hlasovalo 76 delegátov s právom hlasovať, proti nebol žiaden delegát a 1 delegát sa 
hlasovania zdržal. 

  
Kandidát JUDr. Jaroslav Čollák PhD. splnil podmienky, získal požadovanú nadpolovičnú 

väčšinu hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za predsedu Komory 
SFZ pre riešenie sporov v 1. kole voľby. 
 



 

 

      2. dávam hlasovať, kto je za, aby sa podpredsedom Komory SFZ pre riešenie sporov stala 
JUDr. Žaneta Surmajová PhD. 
 

V 1. kole voľby podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov sa prezentovalo 77 delegátov 
s právom hlasovať - za to, aby sa podpredsedom Komory SFZ pre riešenie sporov stala JUDr. 
Žanetta Surmajová, PhD., hlasovalo 75 delegátov s právom hlasovať, proti nebol žiaden delegát a 2 
delegáti sa hlasovania zdržali  

 
d.) Uznesenie VK o výsledku doplňujúcej voľby predsedu Komory SFZ pre riešenie 

sporov a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov  
 

Návrh uznesenia :  
1.) Kandidát JUDr. Jaroslav Čollák PhD. splnil podmienky, získal požadovanú 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za 
predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov v 1. kole voľby. 
  

2.) Kandidátka JUDr. Žaneta Surmajová PhD. splnila podmienky, získala 
požadovanú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať, potrebnú na 
zvolenie za podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov v 1. kole voľby. 

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

 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ NÁVRH UZNESENIA BOL JEDNOMYSEĽNE SCHVÁLENÝ 
 
Členovia Volebnej komisie SFZ svojimi podpismi „Uznesení o výsledku voľby“ predsedu 

Komory SFZ pre riešenie a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, potvrdili výsledky volieb. 
 
Na záver predseda Volebnej komisie SFZ poďakoval delegátom konferencie SFZ za 
disciplinovaný prístup k voľbám, novozvoleným funkcionárom SFZ zagratuloval a v ich 

náročnej práci im zaželal veľa úspechov a odovzdal slovo predsedajúcemu. 
 
Podľa čl. 26 ods. 2 Rokovacieho poriadku SFZ, na základe vyše uvedeného oznámenia 

predsedu Volebnej komisie SFZ a odovzdaných uznesení o výsledku voľby predsedu Komory SFZ 
pre riešenie sporov a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, predsedajúci vyhlásil výsledok 
hlasovania: 

 
a.) Konferencia SFZ zvolila za predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov JUDr. Jaroslava 

Čolláka PhD. 
b.) Konferencia SFZ zvolila za podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov JUDr. Žanetu 

Surmajovú PhD. 
 
Výsledky volieb predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a podpredsedu Komory SFZ zo 

dňa 25.09.2020 sú zdokumentované na elektronickom zázname a uložené v archíve SFZ.  
 
 
 



 

 

K bodu 4:  Rôzne 
 
 Podľa čl. 8 ods. 4 Volebného poriadku SFZ, predseda Volebnej komisie SFZ predloží správu 
Volebnej komisie SFZ do 10 dní odo dňa konania konferencie generálnemu sekretárovi SFZ. 
  
K bodu 5:  Záver 
 

Zasadnutie viedol, prítomným členom Volebnej komisie SFZ 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  Lukáš  P i t e k - tajomník VK SFZ   
     


