
 

 

 
       Číslo zápisnice: SFZ/VK/8/2020 

 
 

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 VK) 

 
 

Miesto konania zasadnutia : Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava 

Deň konania zasadnutia : 24.11.2020 

Čas začiatku zasadnutia : 13:00 hod. Čas konca zasadnutia: 15:15 hod. 

 
 

Predsedajúci : Ladislav Benedikovič Tajomník : v.z. Tomáš Fodrek 
 
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 : Tomáš Fodrek – tajomník Komory SFZ pre riešenie sporov 
         Ján Letko - vedúci IT oddelenia 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 

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



 

 

2. Stanovisko LPaEK SFZ k dĺžke funkčného obdobia volených členov Komory SFZ pre 
riešenie sporov 

3. Predloženie návrhov kandidátov s prílohami, doručených SFZ v lehote na 
predkladanie návrhov kandidátov t.j. do 23:59 hodiny dňa 22.11.2020, elektronickou 
formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy 
„Voľby členov Komory SFZ“, administratívou SFZ, predsedovi VK 

4. Preskúmanie návrhov kandidátov s prílohami na volené funkcie, predložených 
administratívou SFZ, VK a schválenie zoznamu kandidátov, ktorí splnili podmienky 
voľby 

5. Zverejnenie kandidátov na členov orgánov SFZ, ktorí splnili podmienky voľby a ich 
navrhovateľov na webovom sídle SFZ a v informačnom systéme slovenského futbalu 
(ďalej len “ISSF”) najmenej päť dní pred konaním volieb 

6. Oznámenie rozhodnutia o nezaradení kandidátov do zoznamu kandidátov 
generálnemu sekretárovi SFZ  a ich navrhovateľom 

7. Príprava volieb a hlasovania 
8. Rôzne  
9. Záver 

 
 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:2) 

❏ 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: 
 
K bodu 1.) Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia 
 
Navrhovaný program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia 
2. Stanovisko LPaEK SFZ k dĺžke funkčného obdobia volených členov Komory SFZ pre 

riešenie sporov 
3. Predloženie návrhov kandidátov s prílohami, doručených SFZ v lehote na 

predkladanie návrhov kandidátov t.j. do 23:59 hodiny dňa 22.11.2020, elektronickou 
formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy 
„Voľby členov Komory SFZ“, administratívou SFZ, predsedovi VK 

4. Preskúmanie návrhov kandidátov na volené funkcie, predložených administratívou 
SFZ, VK a schválenie zoznamu kandidátov, ktorí splnili podmienky voľby 

5. Zverejnenie kandidátov na členov orgánov SFZ, ktorí splnili podmienky voľby a ich 
navrhovateľov na webovom sídle SFZ a v informačnom systéme slovenského futbalu 
(ďalej len “ISSF”), najmenej päť dní pred konaním volieb 

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



 

 

6. Oznámenie rozhodnutia o nezaradení kandidátov do zoznamu kandidátov 
generálnemu sekretárovi SFZ  a ich navrhovateľom 

7. Príprava volieb a hlasovania 
8. Rôzne 
9. Záver 

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

❏ SCHVÁLENÉ 
 
 
K bodu 2.)  Stanovisko LPaEK SFZ k dĺžke funkčného obdobia volených členov 

Komory SFZ pre riešenie sporov 

Predseda VK Ladislav Benedikovič v rámci druhého bodu programu oboznámil 
prítomných s právnym stanoviskom, ktoré vypracovala LPaEK SFZ, dňa 05.11.2020, k otázke 
dĺžky funkčného obdobia členov orgánu na riešenie sporov, v ktorom LPaEK SFZ prijala 
s nasledovné závery : 

 
Otázka VK č. 1.) : 

 Aká bude dĺžka trvania funkčného obdobia zvoleného kandidáta do orgánu SFZ na 
riešenie sporov (Komora SFZ pre riešenie sporov) v prípade, ak nastúpi na neobsadenú 
pozíciu po členovi, ktorému zanikla funkcia v orgáne SFZ pred uplynutím jeho funkčného 
obdobia ?  

 
Odpoveď LPaEK SFZ :  

• do konca zostávajúceho  funkčného obdobia  
 

Otázka VK  č. 2.) : 
a.) Aká bude dĺžka trvania funkčného obdobia zvoleného kandidáta na predsedu a 

podpredsedu orgánu SFZ na riešenie sporov (Komora SFZ pre riešenie sporov) v prípade, ak 
nastúpi na neobsadenú pozíciu po predsedovi a podpredsedovi, ktorému zanikla funkcia 
uplynutím jeho funkčného obdobia ?  

b.) Ovplyvňuje dĺžku funkčného obdobia okolnosť, ak po uplynutí funkčného obdobia 
predsedu a podpredsedu orgánu SFZ na riešenie sporov došlo k dočasnému povereniu 
výkonom neobsadených funkcií na obdobie do zvolenia predsedu a podpredsedu orgánu SFZ 
na riešenie sporov.  
 
Odpoveď LPaEK SFZ :  

a) ak došlo k zániku funkcie predsedu alebo podpredsedu riadnym uplynutím jeho 
funkčného obdobia, tak potom vždy 5 rokov 

b) nie - funkčné obdobie by plynulo od začiatku. V prípade predsedu a podpredsedu 
„Komory“ by to bolo 5 ročné funkčné obdobie, ktoré by začalo plynúť od zvolenia 
 



 

 

Otázka VK č. 3.) : 
Aká by bola dĺžka trvania funkčného obdobia zvoleného kandidáta do orgánu SFZ so 4-

ročným funkčným obdobím v prípade, ak by nastúpil na neobsadenú pozíciu po členovi, 
ktorému zanikla funkcia v orgáne SFZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia?  
Odpoveď LPaEK SFZ :  

• do konca zostávajúceho 4-ročného funkčného obdobia 
 

Otázka VK č. 4.) : 
Možno prijať záver, že príslušné predpisy SFZ určujú rovnaké podmienky a pravidlá pre 

doplnenie orgánov SFZ so 4-ročným funkčným obdobím aj orgánov s 5-ročným funkčným 
obdobím, ak ide o prípad predčasného zániku funkcie v týchto orgánoch?  

 
Odpoveď LPaEK SFZ :  

• áno - podmienky a pravidlá pre doplnenie orgánov SFZ v prípade  predčasného 
zániku funkcie v týchto orgánoch sú rovnaké bez ohľadu na 4 resp. 5 ročné 
funkčné obdobie 

 
Otázka  VK č. 5.) : 

Odporúča LPaEK SFZ v záujme zachovania právnej stability a jednoznačnosti úpravy 
zmeniť alebo doplniť aktuálnu úpravu v stanovách SFZ prípadne v inom predpise SFZ alebo 
LPaEK SFZ považuje?  

 
Odpoveď LPaEK SFZ :  

• LPaEK SFZ zastáva názor, že nie je potrebné zmeniť alebo doplniť aktuálnu 
úpravu v stanovách SFZ prípadne v inom predpise SFZ - súčasnú úpravu je 
dostačujúca 

 
NÁVRH UZNESENIA: VK berie na vedomie právne stanovisko LPaEK SFZ k dĺžke 
funkčného obdobia volených členov Komory SFZ pre riešenie sporov. 
 
HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  3   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

K bodu  3.) Predloženie návrhov kandidátov s prílohami, doručených SFZ v lehote na 
predkladanie návrhov kandidátov t.j. do 23:59 hodiny dňa 22.11.2020, 
elektronickou formou na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením 
predmetu správy „Voľby členov Komory SFZ“, administratívou SFZ, predsedovi 
VK 

V stanovenej lehote na predloženie návrhov boli na SFZ doručené a na zasadnutí VK 
administratívou SFZ, predsedovi VK predložené, nasledovné návrhy kandidátov : 

1.) na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych klubov bol doručený 
návrh na :  



 

 

• Erik Štepánek             - navrhovateľ : OFK Košické Oľšany 

2.) na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu profesionálnych hráčov bol 
doručený návrh na :  

• Branislav Bolech         - navrhovateľ : Martin Regáli 
• Martin Hermanovský  - navrhovateľ : OZ LOSS 
• Marek Holbík                - navrhovateľ : OZ LOSS 
• Peter Lukášek               - navrhovateľ : Ivan Santiago Diaz, Oliver   

                                                                         Podhorin, Martin Regáli a Pavol  
                                                                         Šafranko 

• Michael Válek               - navrhovateľ : Peter Kolesár 
• Miroslav Viazanko       - navrhovateľ : Oliver Podhorin a Martin Regáli 
• Róbert Zsiga                          - navrhovateľ : OZ LOSS 

3.)  na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych hráčov bol doručený 
návrh na :  

• Viktor Karel               - navrhovateľ : OZ LOSS a Mojmír Trebuňák 
• Vojtech Milošovič        - navrhovateľ : Filip Tomovič 

K bodu 4.) Preskúmanie návrhov kandidátov s prílohami na volené funkcie, 
predložených administratívou SFZ, VK a schválenie zoznamu kandidátov, ktorí 
splnili podmienky voľby 

VK po dôkladnom preštudovaní jednotlivých návrhov kandidátov konštatovala : 
 
1.) Mgr. Petra Lukášeka za kandidáta na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – 

zástupcu profesionálnych hráčov okrem Ivana Santiaga Diaza, Olivera Podhorina a Martina 
Regáliho navrhol aj Pavol Šafranko, ktorý však podľa zistení VK nemá zaplatený členský 
poplatok - naposledy uhradený v sezóne ročník 2017/2018 - v dôsledku čoho má p. Šafranko s 
poukazom na čl. 25 ods. 5 Stanov SFZ pozastavené členstvo v SFZ, pričom v spojení s čl. 25 
ods. 6 Stanov SFZ zároveň platí, že: „Člen SFZ, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca 
práva člena SFZ, ktoré mu prináležia podľa predpisov SFZ, vrátane práva na vykonávanie 
športovej činnosti v rámci SFZ, ak výkonný výbor nerozhodne inak. Člen SFZ, ktorému bolo 
pozastavené členstvo, sa vyznačí v ISSF ako neaktívny člen SFZ.“ Ďalej podľa RaPP SFZ čl. 
3 písm. a) aktívnym hráčom je hráč, ktorý má vystavený platný elektronický registračný 
preukaz a je registrovaný v klube, ktorý je členom SFZ, čo Pavol Šafranko tiež nespĺňa, 
nakoľko je registrovaný v zahraničnom klube. 
     V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami možno konštatovať, že navrhovateľ Pavol 
Šafranko stratil práva člena SFZ, ktoré mu prináležia podľa predpisov SFZ a z tohto dôvodu 
nemôže navrhovať kandidátov na volenú pozíciu ako aktívny hráč profesionálneho futbalu.  

 
Daná skutočnosť však nemá vplyv na zaradenie Mgr. Petra Lukášeka do zoznamu 

kandidátov na člena Komory SFZ pre riešenie sporov, nakoľko ho navrhli i traja ďalší 
navrhovatelia s právom navrhovať kandidáta na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – 
zástupcu profesionálnych hráčov. 

 



 

 

2.)  Všetci navrhnutí kandidáti splnili podmienky voľby, na základe čoho VK navrhnuté 
osoby zaradila na zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb na neobsadené funkcie členov 
Komory SFZ pre riešenie sporov. 
 
NÁVRH UZNESENIA: Volebná komisia SFZ konštatuje, že všetci navrhnutí kandidáti 
splnili podmienky voľby, na základe čoho Volebná komisia SFZ navrhnuté osoby zaradila na 
zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb na neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre 
riešenie sporov nasledovne :  
 
1.) na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych klubov bol 
navrhnutý kandidát :  
• Erik Štepánek             - navrhovateľ : OFK Košické Oľšany 
 
2.) na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu profesionálnych hráčov boli 
navrhnutí kandidáti :  
• Branislav Bolech         - navrhovateľ : Martin Regáli 
• Martin Hermanovský  - navrhovateľ : OZ LOSS 
• Marek Holbík                - navrhovateľ : OZ LOSS 
• Peter Lukášek               - navrhovateľ : Ivan Santiago Diaz, Oliver Podhorin  a  
                                                                                     Martin Regáli 
• Michael Válek               - navrhovateľ : Peter Kolesár 
• Miroslav Viazanko       - navrhovateľ : Oliver Podhorin a Martin Regáli 
• Róbert Zsiga                          - navrhovateľ : OZ LOSS 
 
3.)   na člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych hráčov boli 
navrhnutí kandidáti :  
• Viktor Karel               - navrhovateľ : OZ LOSS a Mojmír Trebuňák 
• Vojtech Milošovič        - navrhovateľ : Filip Tomovič 

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

❏ SCHVÁLENÉ 
 
K bodu 5.) Zverejnenie kandidátov na členov orgánov SFZ, ktorí splnili podmienky 

voľby a ich navrhovateľov na webovom sídle SFZ a v informačnom systéme 
slovenského futbalu (ďalej len “ISSF”), najmenej päť dní pred konaním volieb 

Predseda VK prítomným oznámil, že na základe osobného rokovania s Lukášom Pitekom 
- tajomníkom VK, zoznam kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky voľby s ich profesijným 
životopisom a motivačným listom, bude podľa predpisov SFZ zverejnený prostredníctvom 
ISSF a na webovom sídle SFZ. 

Z : Lukáš Pitek   T : najmenej 5 dní pred konaním volieb 
 

NÁVRH UZNESENIA: VK berie na vedomie informáciu o zverejnení zoznamu kandidátov, 
ktorí spĺňajú podmienky voľby s ich profesijným životopisom a motivačným listom  podľa 
predpisov SFZ.  



 

 

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

❏ SCHVÁLENÉ 
 
K bodu 6.) Oznámenie rozhodnutia o nezaradení kandidátov do zoznamu kandidátov 

generálnemu sekretárovi SFZ  a ich navrhovateľom  

     Vzhľadom na to, že všetci navrhnutí kandidáti splnili podmienky kandidatúry a boli 
zaradení na zoznam kandidátov do doplňujúcich volieb na neobsadené funkcie členov 
Komory SFZ pre riešenie sporov, tento bod programu zasadnutia VK nebol aktuálny. 

K bodu 7.) Príprava volieb a hlasovania 

V rámci uvedeného bodu programu predseda VK a Ján Letko – vedúci IT oddelenia SFZ 
a správca ISSF poskytli prítomným informácie o príprave volieb a nastavení hlasovania po 
technickej stránke v rámci ISSF s tým, že : 

- podľa Stanov SFZ sa za klub považuje športová organizácia zapísaná v ISSF ako 
športový klub, ktorá je riadnym členom, za klub sa na účely účasti v súťaži, 
disciplinárne účely a účely riešenia sporov považuje aj združenie osôb na základe 
zmluvy o združení, ak má určeného zodpovedného zástupcu, ktorý zodpovedá za 
riadne plnenie povinností klubu voči SFZ a členom SFZ 
 

- podľa Stanov SFZ sa za profesionálny futbal považuje časť organizovaného futbalu 
v SR, ktorá sa spája s futbalovými klubmi, ktoré sú členmi SFZ a súťažia v prvej 
a druhej najvyššej súťaži SFZ 
 

- podľa Stanov SFZ sa za amatérsky futbal považuje časť organizovaného futbalu v 
SR, ktorá nie je profesionálnym futbalom t.j. spája sa s futbalovými klubmi, ktoré 
sú členmi SFZ a  súťažia v tretej a nižšej súťaži SFZ 

 
- podľa RaPP SFZ je aktívny hráč, hráč, ktorý má vystavený platný elektronický 

registračný preukaz a je registrovaný v klube, ktorý je členom SFZ 
 

- v ISSF sa za amatérskeho hráča považuje osoba, ktorá má aktívny profil hráča a 
má klubovú alebo matričnú príslušnosť k amatérskemu klubu, ktorý je členom SFZ  
t.j. ku futbalovému klubu súťažiacemu v tretej a nižšej súťaži SFZ (kluby súťažiace 
mimo 1. a 2. ligu v SR) - v ISSF je to klub označený ako „Profesionálny = Nie“. 
 

- v ISSF sa za profesionálneho hráča považuje osoba, ktorá má aktívny profil hráča 
a má klubovú alebo matričnú príslušnosť k profesionálnemu klubu, ktorý je členom 
SFZ t.j. k futbalovému klubu súťažiacemu v prvej a druhej najvyššej súťaži v SR - v 
ISSF je takýto klub označený ako „Profesionálny = Ano“.  

 
    Záverom pán Letko konštatoval, že až na odsúhlasenie zoznamu klubov súťažiacich v prvej 
a druhej najvyššej futbalovej súťaži SFZ, je všetko pripravené k bezproblémovému aktu 



 

 

volieb elektronickou formou - prostredníctvom ISSF, v súlade s predpismi SFZ a že 
informácie o spôsobe hlasovania budú všetkým oprávneným subjektom zaslané 
prostredníctvom helpdesku. 

NÁVRH UZNESENIA: VK berie na vedomie informáciu od Jána Letka – ved. odd. IT SFZ 
a správcu ISSF o príprave volieb a hlasovania prostredníctvom informačného systému 

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

❏ SCHVÁLENÉ 
 
K bodu 8.) Rôzne 

1.)     V rámci bodu programu „Rôzne“ členovia VK prediskutovali aktuálne znenie 
Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, v časti týkajúcej sa počtu hlasov hráčov a klubov 
v prípade, ak sa voľba uskutočňuje na viac ako jednu pozíciu, za danú záujmovú skupinu. 
V tomto smere VK odporúča prijať zmenu súčasného znenia Poriadku Komory SFZ pre 
riešenie sporov a dotknutú časť sprecizovať.          Z:  Lukáš Pitek  T:  31.01.2021 

 
2.)     V náväznosti na informácie p. Letka v bode 7./ ohľadom prípravy predmetných 

volieb a hlasovania elektronickou formou prostredníctvom ISSF, VK zastúpená p. Pitekom – 
tajomníkom VK v úzkej spolupráci s administratívou SFZ a ÚLK, doručí p. Letkovi presný 
zoznam futbalových klubov súťažiacich v prvej a druhej najvyššej súťaži SFZ  

        Z:  Lukáš Pitek    T:  ihneď  
 
2.)      Najbližšie ďalšie zasadnutie VK sa uskutoční dňa 14.12.2020 o 13:00 hodine 

v sídle SFZ, na 5. poschodí.  
 

 
K bodu 9.) Záver 
 

Zasadnutie viedol, prítomným za aktívnu účasť poďakoval a zasadnutie VK 
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 orgánu : 
 
 
 
.................................................   .....................................  
Ladislav B e n e d i k o v i č    v.z. Tomáš F o d r e k   
    


