
 

 

Číslo zápisnice: SFZ/VK/7/2020 
 
 

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 (ďalej len VK) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Miesto konania zasadnutia : Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 

Deň konania zasadnutia : 26.10.2020 

Čas začiatku zasadnutia : 11:00 hod. Čas konca zasadnutia: 12:50 hod. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Ondrej Trnovský 
2. Michal Mertinyák 

 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí :  
 

1. Gabriel Sekereš 
2. Michaela Potančoková 

 
Hostia prítomní na zasadnutí : Peter Sepeši  - člen VV SFZ 

 Tomáš Fodrek  - tajomník Komory SFZ pre riešenie sporov 
      Ján Letko  - vedúci oddelenia IT SFZ a správca ISSF  
   
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu : 3 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: nadpolovičná väčšina prítomných členov : (2) 

Uznášaniaschopnosť: 
❏ ÁNO 

 
 
 
NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA : 
 

1. Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia 
2. Vyhlásenie doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:2) 

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



 

 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k všetkým bodom programu zasadnutia 
❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované: 

❏ elektronicky  
❏ v tlačenej podobe – archív SFZ 

 
 
 
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH ZASADNUTIA: 
 

1. Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia 
 

Navrhovaný program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia 
2. Vyhlásenie doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov  
3. Rôzne 
4. Záver 

 
NÁVRH UZNESENIA: VK  schvaľuje navrhovaný program zasadnutia 
 
HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  : 3   
PROTI  : 0 
ZDRŽAL SA : 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
 
       2.    Vyhlásenie doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov 
 

Volebná komisia SFZ v súlade s čl. 59 ods. 8 Stanov SFZ a čl. 6 ods. 6 Poriadku Komory SFZ pre 
riešenie sporov vyhlasuje doplňujúce voľby na : 
 
• 1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov   – zástupcu amatérskych klubov; 
• 3 členov Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcov profesionálnych hráčov; 
• 1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov   – zástupcu amatérskych hráčov, 

 
ktoré sa v súlade s článkom čl. 46, ods. 6 stanov SFZ, v súčinnosti so správcom informačného 
systému slovenského futbalu (ďalej ISSF), vykonajú elektronickou formou prostredníctvom ISSF, 
v súlade s predpismi SFZ 
 

v termíne od 00:01 hod. dňa 30.11.2020 do 23:59 hod., dňa 13.12.2020 
 

Podľa čl. 6, ods. 3 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, kandidátov na člena Komory SFZ 
pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych klubov, navrhujú a volia kluby amatérskeho 
futbalu. Každý klub má jeden hlas. 
 
Podľa čl. 6, ods. 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, kandidátov na členov Komory SFZ 
pre riešenie sporov – zástupcov hráčov profesionálneho futbalu, navrhujú aktívni hráči 
profesionálneho futbalu, združenie profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom 
SFZ a FIFPro alebo iné združenie zastupujúce záujmy hráčov profesionálneho futbalu, 
ktoré je v čase voľby členom SFZ. 



 

 

Kandidátov na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych hráčov navrhujú 
aktívni hráči amatérskeho futbalu alebo združenie zastupujúce záujmy hráčov amatérskeho 
futbalu, ktoré je v čase voľby členom SFZ. 
 
Podľa čl. 59, ods. 5 stanov SFZ, v Komore SFZ pre riešenie sporov nesmie pôsobiť viac ako 
jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu. 
 
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 Volebného poriadku SFZ a čl. 22, ods. 2, písm. b), bod 1 Rokovacieho 
poriadku konferencie SFZ, sa k návrhu kandidáta 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)  motivačný list. 

 
Volebná komisia SFZ vyzýva členov Slovenského futbalového zväzu, ktorí sú oprávnení 
navrhovať kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov, aby návrhy kandidátov na 
vyššie uvedené neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov, so všetkými 
prílohami, doručili na Slovenský futbalový zväz výlučne: 
 
elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy 
„Voľby členov Komory SFZ“. 
 
Lehota na predloženie návrhov kandidátov na vyššie uvedené neobsadené funkcie členov 
Komory SFZ pre riešenie sporov končí o 23:59 hod., dňa 22.11.2020 (nedeľa). 
 
Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí tejto lehoty. 
 
Ďalšie informácie a pokyny k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov budú priebežne 
publikované na webovom sídle SFZ a prostredníctvom ISSF. 
 
NÁVRH UZNESENIA: VK vyhlasuje doplňujúce voľby na nasledovné neobsadené funkcie 
členov Komory SFZ pre riešenie sporov : 
 

· 1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov   - zástupcu amatérskych klubov 
· 3 členov Komory SFZ pre riešenie sporov - zástupcov profesionálnych hráčov 
· 1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov   - zástupcu amatérskych hráčov,  
 

ktoré sa v súlade s článkom čl. 46 ods. 6 Stanov SFZ v súčinnosti so správcom informačného 
systému slovenského futbalu (ďalej  ISSF) vykonajú elektronickou formou prostredníctvom ISSF v 
súlade s predpismi SFZ  
 

v termíne od 00:01 hodiny dňa 30.11.2020 (pondelok) do 23:59 hodiny, dňa 13.12.2020 
(nedeľa). 

 



 

 

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

❏ SCHVÁLENÉ 
 
       3. Rôzne 
  

 - Členovia VK v priebehu zasadnutia viedli diskusiu v otázke trvania funkčného 
obdobia členov Komory SFZ na riešenie sporov, ktorí vzídu z pripravovaných doplňujúcich 
volieb na neobsadené funkcie v predmetnom orgáne SFZ. S prihliadnutím na fakt, že členovia 
VK SFZ k tejto problematike nezaujali jednoznačné stanovisko, členovia VK sa dohodli na 
využití procesného postupu, ktoré im ponúka príslušné ustanovenie Volebného poriadku SFZ 
a požiadajú  Legislatívno-právnu a etickú komisie SFZ o poskytnutia právneho stanoviska k 
otázke trvania funkčného obdobia volených členov Komory SFZ pre riešenie sporov. 
 

Lukáš Pitek – tajomník VK SFZ požiada LPaE komisiu SFZ o právne stanovisko v 
otázke trvania funkčného obdobia obdobia členov Komory SFZ na riešenie sporov, ktorí vzídu 
z volieb na neobsadené funkcie v predmetnom orgáne SFZ  T: ihneď 

 
Lukáš Pitek – tajomník VK SFZ, zabezpečí zverejnenie vyhlásenia predmetných 

doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov v súlade s predpismi SFZ 
T: ihneď 

VK v súčinnosti s Jánom Letkom - správcom ISSF a administratívou SFZ zabezpečí 
prípravu a realizáciu doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov 
prostredníctvom ISSF v súlade s predpismi SFZ       
         T: ihneď 

 
      4. Záver 
 

Zasadnutie viedol, prítomným za aktívnu účasť poďakoval a zasadnutie VK ukončil 
Ladislav Benedikovič - predseda VK. 

 
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 orgánu : 
 



 

 

   Ladislav  B e n e d i k o v i č      Lukáš  P i t e k    
    


