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I. ÚVODNÉ SLOVO 
 

Vážení členovia Slovenského futbalového zväzu, 
 

v našej futbalovej komunite sa uskutočnia riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov 
(ďalej len Komory SFZ) na nasledovné neobsadené funkcie : 
 

- 2 členov Komory SFZ – zástupcov profesionálnych klubov 
- 2 členov Komory SFZ – zástupcov profesionálnych hráčov 

 
na 5-ročné funkčné obdobie. 
 
Voľby sú možnosťou, v rámci ktorej si môže človek prejaviť názor a smie si vysloviť aj svoj postoj 
k danému kandidátovi. Voľby sú zároveň aj prejavom demokratických princípov, na ktorých je aj 
naša futbalová komunita stavaná a ktorých účelom je vybrať riadnych kandidátov na pozíciu 
člena Komory SFZ pre riešenie sporov, aby bolo zabezpečené nezávislé, nestranné a najmä 
spravodlivé rozhodovanie o týchto sporoch.  
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II. REALIZÁCIA RIADNYCH VOLIEB ČLENOV KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE 
SPOROV 
 
Riadne voľby členov Komory SFZ sa podľa č. 6 ods. 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov 
uskutočnia prostredníctvom informačného systému „ISSF“ pod dohľadom Volebnej komisie SFZ, 
v súlade: 

● s článkom 59 Stanov SFZ, 
● s článkom 22 a nasledujúcich ustanovení Rokovacieho poriadku Konferencie SFZ (ďalej 

len “RP SFZ”), 
● s článkom 6 ods. 3,4 a nasledujúcich ustanovení Poriadku Komory SFZ pre riešenie 

sporov (ďalej len „Poriadok Komory). 
 

 TERMÍN RIADNYCH VOLIEB ČLENOV KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV: 
  

●    od 00:01 hodiny, 23. novembra 2021   do  23:59 hodiny, 03. decembra 2021. 
 

 OSOBY, KTORÉ SÚ OPRÁVNENÉ NAVRHOVAŤ KANDIDÁTOV: 
● kluby profesionálneho futbalu1 - navrhujú iba kandidátov za kluby profesionálneho 

futbalu2, z ktorých budú zvolení riadnou voľbou dvaja (2) členovia Komory SFZ pre 
riešenie sporov – zástupcovia profesionálnych klubov  

● aktívni hráči profesionálneho futbalu3, združenia profesionálnych hráčov, ktoré sú v čase 
voľby členmi SFZ a FIFPro alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v 
čase voľby členmi SFZ  - navrhujú iba kandidátov za profesionálnych hráčov, z ktorých 
budú riadnou voľbou zvolení dvaja (2) členovia Komory SFZ pre riešenie sporov – 
zástupcovia profesionálnych hráčov 
 

TERMÍN DOKEDY JE MOŽNÉ ZASIELAŤ NÁVRHY KANDIDÁTOV: 
● návrhy kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov spoločne s prílohami je 

možné doručovať  

 
1 Klub profesionálneho futbalu je športová organizácia zapísaná v ISSF ako športový klub, ktorý je riadnym 
členom SFZ a súťaží v prvej a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých. 
2 Ku dňu vyhlásenia riadnych volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov majú v Komore SFZ pre riešenie 
sporov zastúpenie nasledujúce kluby: FK Inter Bratislava a.s., AS Trenčín, a.s., MFK Dukla Banská Bystrica, 
FKM Nové Zámky, OFK Košické Olšany. 
3 Aktívny hráč profesionálneho futbalu je športovec, ktorý je registrovaný a zúčastňuje sa (podľa aktuálnej 
klubovej príslušnosti, vrátane hosťovania) na súťaži vo futbale za klub so sídlom na území SR, súťažiaci v prvej 
a druhej najvyššej slovenskej súťaži v kategórii dospelých. 
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● od 00:01 hodiny, 02. novembra 2021    do    23:59 hodiny, 12. novembra 2021. 
 

● na všetky návrhy, ktoré budú doručené po vyššie uvedenom termíne, Volebná komisia 
SFZ nebude prihliadať. 

 
 ZASIELANIE DOKUMENTOV: 
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 Rokovacieho poriadku Konferencie SFZ sa k 
návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy : 

a) životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej 
činnosti + motivačný list 
b) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o písomnom 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,2 
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. 

 
V prípade, ak kandidát nie je členom SFZ, je potrebné vyplniť aj registračný formulár pre 
individuálneho člena SFZ a neodkladne ho doručiť na poštovú adresu SFZ. 
 
Volebná komisia SFZ vyzýva členov SFZ, ktorí sú v predmetných riadnych voľbách na členov 
Komory SFZ oprávnení navrhovať kandidátov, aby návrhy kandidátov, doručili na SFZ  
 

výlučne elektronickou formou, 
 

na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk, s označením predmetu správy  
„Riadne voľby členov Komory SFZ“. 
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III. INFORMÁCIE K RIADNYM VOĽBÁM ČLENOV KOMORY SFZ PRE 
RIEŠENIE SPOROV  
 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K VOĽBÁM: 
 
riadne voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutočnia : 
 

od 00:01 hodiny, 23. novembra 2021     do     23:59 hodiny, 03. decembra 2021. 
 

➔ v prípade, ak navrhnutý kandidát nie je členom SFZ, je potrebné vyplniť aj registračný 
formulár pre individuálneho člena a neodkladne ho doručiť na poštovú adresu SFZ 

➔ riadne voľby budú uskutočnené prostredníctvom ISSF - v súlade s článkom 22 a 
nasledujúcich ustanovení RP SFZ a v súlade s článkom 6 ods. 7 Poriadku Komory  

➔ rozhodujúci je počet hlasov - zvolené budú osoby, ktoré vo voľbách získajú najvyšší 
počet hlasov (nie je potrebné kvórum) 

➔ VÝZVA - všetky osoby, ktoré sú oprávnené navrhovať kandidátov, môžu od 02. 
novembra 2021 00:01 hod. do 12. novembra 2021 do 23:59 hod. zasielať návrhy 
kandidátov. Táto výzva platí pre všetky osoby oprávnené navrhovať kandidátov, okrem 
tých, ktoré už návrhy kandidátov zaslali a okrem osôb, ktoré SFZ už eviduje. 

➔ spočítavanie hlasov sa vykoná prostredníctvom počítačovej aplikácie pod dohľadom 
Volebnej komisie SFZ, v súlade s článkom 23 odsek 3 RP SFZ 

➔ výsledky volieb oznámi členom SFZ Volebná komisia SFZ do 48 hodín po ukončení 
hlasovania 

 
PRE KLUBY PROFESIONÁLNEHO FUTBALU : 

➔ dvoch (2) členov Komory SFZ pre riešenie sporov podľa článku 5 ods. 1 písm. c) prvého 
bodu Poriadku Komory SFZ – zastupujúcich kluby profesionálneho futbalu, volia kluby 
profesionálneho futbalu na päť (5) ročné funkčné obdobie, 

➔ v súlade s článkom 5 ods. 2 Poriadok Komory, v Komore SFZ pre riešenie sporov nesmie 
pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu4, 

➔ každý klub profesionálneho futbalu môže dať hlas dvom (2) kandidátom, 
➔ kluby, ktoré majú viacerých ISSF manažérov – ISSF manažér, ktorý odvolí ako prvý, 

toho hlas sa započítava a nie je možné zmeniť voľbu, ktorá už bola vykonaná, 

 
4 Ku dňu vyhlásenia riadnych volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov majú v Komore SFZ pre riešenie 
sporov zastúpenie nasledujúce kluby: FK Inter Bratislava a.s., AS Trenčín, a.s., MFK Dukla Banská Bystrica, 
FKM Nové Zámky, OFK Košické Olšany. 
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➔ systémový log (informácia o tom kto, kedy, ako a aký údaj zadal do systému) od 
prevádzkovateľa systému bude slúžiť na verifikáciu hlasovania, ktorá bude dostupná pre 
členov Volebnej komisie SFZ a ďalším osobám, ktoré preukážu oprávnený záujem 

 
PRE HRÁČOV PROFESIONÁLNEHO FUTBALU : 

➔ dvoch (2) členov Komory SFZ pre riešenie sporov podľa článku 5 ods. 1 písm. d) prvého 
bodu Poriadku Komory SFZ – zastupujúcich hráčov profesionálneho futbalu volia aktívni 
hráči profesionálneho futbalu na päť (5) ročné funkčné obdobie, 

➔ v súlade s článkom 5 ods. 2 Poriadok Komory, v Komore SFZ pre riešenie sporov nesmie 
pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu 

➔ každý hráč profesionálneho futbalu môže dať hlas dvom (2) kandidátom  
➔ po odvolení nie je možné voľbu, ktorá už bola vykonaná, zmeniť 

 
 
 
 
 
 

 

➔ IV. ZÁVER 
 
Týmto si Vás prostredníctvom volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov dovoľujeme 
požiadať o podporu spravodlivosti, nestrannosti a nezávislosti rozhodovania Komory SFZ pre 
riešenie sporov a to navrhnutím a zvolením kandidátov, ktorí budú s odhodlaním a 
zodpovednosťou využívať svoju odbornosť, praktické skúsenosti a objektívnosť v záujme 
dosiahnutia spoločného cieľa a pokojnej atmosféry v našej futbalovej komunite. 


