
 

 

 
       Číslo zápisnice: SFZ/VK/9/2020 

 
 

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 : 14.12.2020 

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

 
 

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

1. Ondrej Trnovský 
2. Michaela Potančoková 

 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí :  
 

1. Gabriel Sekereš 
      2. Michal Mertinyák 
 
Hostia prítomní na zasadnutí :  
 
1. Ján Letko – vedúci oddelenia IT SFZ 
2. 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 
 
NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA : 

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



 

 

1. Otvorenie – schvaľovanie programu zasadnutia 
2. Správa správcu ISSF o priebehu a výsledku hlasovania v doplňujúcich voľbách 

členov Komory SFZ pre riešenie sporov, vykonaných elektronickou formou 
prostredníctvom informačného systému 

3. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie 
sporov  

4. Správa Volebnej komisie SFZ o výsledku doplňujúcich volieb členov Komory 
SFZ pre riešenie sporov  

5. Oznámenie výsledku doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie 
sporov v súlade s predpismi SFZ  

6. Rôzne 
7. 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: 
 
1. Otvorenie - schvaľovanie programu zasadnutia 

 
Navrhovaný program zasadnutia: 

 
1. Otvorenie – schvaľovanie programu zasadnutia 
2. Správa správcu ISSF o priebehu a výsledku hlasovania v doplňujúcich voľbách 

členov Komory SFZ pre riešenie sporov, vykonaných elektronickou formou 
prostredníctvom informačného systému 

3. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie 
sporov  

4. Správa Volebnej komisie SFZ o výsledku doplňujúcich volieb členov Komory 
SFZ pre riešenie sporov  

5. Oznámenie výsledku doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie 
sporov v súlade s predpismi SFZ  

6. Rôzne 
7. Záver 
 
NÁVRH UZNESENIA: VK  schvaľuje navrhovaný program zasadnutia 
 
HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  : 3   
PROTI : 0 
ZDRŽAL SA : 0 

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



 

 

 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
 
 
2. Správa správcu ISSF o priebehu a výsledku hlasovania v doplňujúcich voľbách 
členov Komory SFZ pre riešenie sporov, vykonaných elektronickou formou 
prostredníctvom informačného systému 
 
 Ján Letko – správca ISSF VK e-mailom oznámil a na zasadnutí VK odprezentoval 
nasledovnú správu o priebehu a výsledku hlasovania v doplňujúcich voľbách členov Komory 
SFZ pre riešenie sporov : 
 
 A.)  Doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov boli vykonané 
elektronickou formou prostredníctvom ISSF a prebehli bez akýchkoľvek komplikácií a 
incidentov v súlade s predpismi SFZ 

 
B.)  Aktívnymi hráčmi profesionálneho futbalu bol kandidátom na člena Komory SFZ 

pre riešenie sporov – zástupcom profesionálnych hráčov udelený nasledovný počet hlasov : 

Tabuľka č. 1 – aktívni hráči profesionálneho futbalu hlasovali nasledovne : 

Poradové číslo kandidáta Meno a priezvisko kandidáta  Počet hlasov 

1.     Branislav Bolech   112  

2.    Martin Hermanovský     25  

3.    Marek Holbík      23  

4.    Peter Lukášek     142 

5.    Michael Válek      96 

6.    Miroslav Viazanko     85 

7.    Róbert Zsiga      22 

C.)  Klubmi amatérskeho futbalu bol kandidátovi na člena Komory SFZ pre riešenie 
sporov – zástupcovi amatérskych klubov udelený nasledovný počet hlasov : 

Tabuľka č. 2 – kluby amatérskeho futbalu hlasovali nasledovne : 

Poradové číslo kandidáta Meno a priezvisko kandidáta  Počet hlasov 

1.    Erik Štepánek      57  
   

  D.)  Aktívnymi hráčmi amatérskeho futbalu bol kandidátom udelený nasledovný počet 
hlasov: 

Tabuľka č. 3 – aktívni hráči amatérskeho futbalu hlasovali nasledovne : 

Poradové číslo   Meno a priezvisko kandidáta  Počet hlasov 



 

 

1.    Viktor Karel    100  

2.    Vojtech Milošovič     70 

NÁVRH UZNESENIA: VK berie na vedomie správu Jána Letka – ved. odd. IT SFZ 
a správcu ISSF o priebehu a výsledku hlasovania v doplňujúcich voľbách členov 
Komory SFZ pre riešenie sporov, vykonaných elektronickou formou prostredníctvom 
informačného systému a konštatuje, že doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre 
riešenie sporov, ktoré sa uskutočnili v dňoch 30.11.-13.12.2020, boli vykonané v 
súlade s predpismi SFZ a potvrdzuje výsledky hlasovania. 

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

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

 
3. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie 
sporov : 
 
 VK na základe výsledkov hlasovania vykonaného elektronickou formou 
prostredníctvom ISSF vyhlasuje nasledovné výsledky doplňujúcich volieb členov Komory 
SFZ pre riešenie sporov : 
 

a.) Za členov Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcov profesionálnych hráčov boli 
zvolení nasledovní traja kandidáti : 

 1.)   Peter  L u k á š e k 

 2.)   Branislav B o l e ch 

 3.)   Michael V á l e k 

b.) Za člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych klubov, bol 
zvolený kandidát :  

1.) Erik   Š t e p á n e k 

c.) Za člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych hráčov bol zvolený 
kandidát  :   

 1.) Viktor  K a r e l 

 

NÁVRH UZNESENIA: VK na základe hlasovania vykonaného elektronickou formou 
prostredníctvom ISSF, potvrdzuje vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb členov Komory 
SFZ pre riešenie sporov. 

 



 

 

HLASOVANIE o návrhu : 

ZA  : 3   

PROTI : 0 

ZDRŽAL SA : 0 

 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

4.  Správa Volebnej komisie SFZ o výsledku 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 na svojom zasadnutí dňa 26.10.2020 vyhlásila 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), vykonali elektronickou formou prostredníctvom 
informačného systému 

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

Volebná komisia SFZ na základe „Správy o príprave, priebehu a výsledku hlasovania 
doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov“, vypracovanej a následne 
odprezentovanej správcom ISSF, na zasadnutí Volebnej komisie SFZ dňa 14.12.2020, 

a.) konštatuje, že doplňujúce voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov, 
vykonaných elektronickou formou prostredníctvom informačného systému v dňoch 30.11.-
13.12.2020, boli vykonané v súlade s predpismi SFZ a potvrdzuje výsledky hlasovania  

b.) vyhlasuje nasledovné výsledky hlasovania v doplňujúcich voľbách členov Komory 
SFZ pre riešenie sporov : 

1.) aktívnymi hráčmi profesionálneho futbalu, bol kandidátom na členov Komory SFZ 
pre riešenie sporov – zástupcom profesionálnych hráčov, udelený nasledovný počet 
hlasov : 

Tabuľka č. 1 – hráči profesionálneho futbalu 

Poradové číslo  Meno a priezvisko  Počet hlasov 

1.  Branislav Bolech   112  



 

 

2.  Martin Hermanovský    25 

3.  Marek Holbík     23 

4.  Peter Lukášek    142 

5.  Michael Válek      96       

6.  Miroslav Viazanko     85  

7.  Róbert Zsig      22  

Za členov Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcov profesionálnych hráčov boli zvolení 
nasledovní traja kandidáti : Peter  L u k á š e k, Branislav  B o l e ch a Michael  V á l e k. 

 

2.) klubmi amatérskeho futbalu, bol kandidátovi na člena Komory SFZ pre riešenie 
sporov – zástupcovi amatérskych klubov, udelený nasledovný počet hlasov : 

Tabuľka č. 2 – kluby amatérskeho futbalu 

Poradové číslo  Meno a priezvisko  Počet hlasov 

1.  Erik Štepánek  

Za člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych klubov, bol zvolený 
kandidát : Erik  Š t e p á n e k 

3.) aktívnymi hráčmi amatérskeho futbalu, bol kandidátom na člena Komory SFZ pre 
riešenie sporov – zástupcovi amatérskych hráčov, udelený nasledovný počet hlasov : 

Tabuľka č. 3 – aktívni hráči amatérskeho futbalu 

Poradové číslo  Meno a priezvisko  Počet hlasov 

1.  Viktor Karel    100  

2.  Vojtech Milošovič     70 

Za člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych hráčov bol zvolený 
kandidát  :  Viktor  K a r e l  

Poučenie:  Subjekt, ktorý bol rozhodnutím Volebnej komisie SFZ dotknutý, je oprávnený 
podať proti rozhodnutiu Volebnej komisie SFZ odvolanie, ktoré doručí Volebnej komisii SFZ 
(čl. 60 ods. 9 Stanov SFZ).  

NÁVRH UZNESENIA: VK  schvaľuje Správu Volebnej komisie SFZ o výsledku    
            doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov  
 

HLASOVANIE o návrhu : 

ZA  : 3   

PROTI : 0 



 

 

ZDRŽAL SA : 0 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

5. Oznámenie výsledku doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov 
v súlade s predpismi SFZ 

a.) Tajomník VK v súčinnosti s ved. odd. IT SFZ v súlade s predpismi SFZ 
zverejní výsledky hlasovania. 

    Z : Lukáš Pitek  T : do 48 hodín po skončení hlasovania 

6. Rôzne 

 
7.  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 : 
 
 
 
 
.................................................    ..............................  
Ladislav B e n e d i k o v i č     Lukáš  P i t e k   
     


