




















VOLENÉ POZÍCIE NA KONFERENCII SFZ DŇA 02.02.2018

Prezident + Výkonný výbor SFZ

Číslo Názov pozície Počet miest Ustanovenia Stanov SFZ Ustanovenia Volebného poriadku SFZ Návrhy kandidátov

1 Prezident SFZ 1 87

2 1 87

3 4

4 4

5 1 87

6 Člen VV SFZ - zástupca trénerov 1 87

7 Člen VV SFZ - zástupca hráčov 1 87

V zmysle čl. 40 ods. 5 Stanov SFZ:
"Na volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby prezidenta, ostatných členov výkonného výboru, predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie, predsedu 
a podpredsedu odvolacej komisie, predsedu a podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania a predsedu a podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania."
V zmysle § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe:
"Najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov, ak nie 
sú volení členmi národného športového zväzu priamo"

Počet hlasov 
oprávnených 

delegátov 
hlasovať

Počet hlasov 
potrebných na 

zvolenie

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť prezidenta a ostatných členov výkonného 
výboru,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ:
"Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáJ 
s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa
odseku 2 písm. b) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b),
odseku 2 písm. c) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. c)."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Člen VV SFZ - viceprezident pre 
štátnu reprezentáciu a 
medzinárodné vzťahy

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť prezidenta a ostatných členov výkonného 
výboru,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ:
"Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáJ 
s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa
odseku 2 písm. b) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b),
odseku 2 písm. c) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. c)."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Člen VV SFZ - štyria členovia za 
amatérsky futbal, z ktorých 

jeden je viceprezidentom pre 
amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, 

ZsFZ, BFZ)

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť prezidenta a ostatných členov výkonného 
výboru,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ:
"Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáJ 
s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa
odseku 2 písm. b) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b),
odseku 2 písm. c) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. c)."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

38 za oblastné + 
20 za regionálne 

= 58

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(30), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(30)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Člen VV SFZ - štyria členovia za 
profesionálny futbal, z ktorých 
jeden je viceprezidentom pre 

profesionálny futbal

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť prezidenta a ostatných členov výkonného 
výboru,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ:
"Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáJ 
s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa
odseku 2 písm. b) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b),
odseku 2 písm. c) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. c)."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

24 delegátov za 
profesionálny 

futbal

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(13), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(13)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Člen VV SFZ - člen pre 
legisla\vno-právne otázky

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť prezidenta a ostatných členov výkonného 
výboru,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ:
"Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáJ 
s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa
odseku 2 písm. b) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b),
odseku 2 písm. c) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. c)."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť prezidenta a ostatných členov výkonného 
výboru,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ:
"Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáJ 
s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa
odseku 2 písm. b) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b),
odseku 2 písm. c) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. c)."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť prezidenta a ostatných členov výkonného 
výboru,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ:
"Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáJ 
s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa
odseku 2 písm. b) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b),
odseku 2 písm. c) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. c)."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Obmedzenie k návrhu:
"Pri voľbe člena výkonného výboru 
podľa článku 48 ods. 2 písm. f.) je 

rozhodujúce, aby bol kandidát 
navrhnutý združením profesionálnych 

hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ 
a FIFPro alebo iným združením 

zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v 
čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje 
žiadna hráčska asociácia podľa prvej 

vety, kandidáta môže navrhnúť 50 
hráčov, ktorí sú členmi SFZ."



8 1 87

Predsedovia a podpredsedovia komisií SFZ

Číslo Názov pozície Počet miest Ustanovenia Stanov SFZ Ustanovenia Volebného poriadku SFZ Návrhy kandidátov

1 87

2 87

3 87

4 87

5 87

Kontolór SFZ (predseda revíznej komisie) + podpredseda revíznej komisie

Číslo Názov pozície Počet miest Ustanovenia Stanov SFZ Ustanovenia Volebného poriadku SFZ Návrhy kandidátov

1 1 87

2 1 87

Člen VV SFZ - zástupca 
rozhodcov, ktorý je zároveň 

predsedom komisie rozhodcov

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť prezidenta a ostatných členov výkonného 
výboru,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ:
"Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáJ 
s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa
odseku 2 písm. b) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. a), b),
odseku 2 písm. c) volia delegáJ podľa článku 41 ods. 1 písm. c)."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Počet hlasov 
oprávnených 

delegátov 
hlasovať

Počet hlasov 
potrebných na 

zvolenie

Predseda a podpredseda 
Disciplinárnej komisie SFZ

1 - predseda
1 - podpredseda

V zmysle čl. 40 ods. 5 Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov 
kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane licenčných orgánov,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Obmedzenie k návrhu:
"Za predsedu alebo podpredsedu 

disciplinárnej komisie musí byť zvolený 
kandidát, ktorý má vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa získané na 
právnickej fakulte vysokej školy v SR 

alebo má uznaný diplom o 
vysokoškolskom právnickom vzdelaní 
druhého stupňa vydaný zahraničnou 
vysokou školou a najmenej tri roky 
odbornej právnickej praxe; ak získal 

vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom 
stupni a následne v druhom stupni, 
vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch 

získal vzdelanie v rovnakom študijnom 
odbore."

Predseda a podpredseda 
Odvolacej komisie SFZ

1 - predseda
1 - podpredseda

V zmysle čl. 40 ods. 5 Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov 
kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane licenčných orgánov,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Obmedzenie k návrhu:
"Všeobecný senát odvolacej komisie je 

zložený z predsedu, podpredsedu a 
troch členov, ktorí majú vysokoškolské 
vzdelanie druhého stupňa získané na 
právnickej fakulte vysokej školy v SR 

alebo majú uznaný diplom o 
vysokoškolskom právnickom vzdelaní 
druhého stupňa vydaný zahraničnou 
vysokou školou a najmenej tri roky 

odbornej právnickej praxe; ak získali 
vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom 

stupni a následne v druhom stupni, 
vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch 

získali vzdelanie v rovnakom študijnom 
odbore."

Predseda a podpredseda 
prvostupňového orgánu 

licenčného konania
1 - predseda

1 - podpredseda

V zmysle čl. 40 ods. 5 Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov 
kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane licenčných orgánov,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Predseda a podpredseda 
odvolacieho orgánu licenčného 

konania
1 - predseda

1 - podpredseda

V zmysle čl. 40 ods. 5 Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov 
kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane licenčných orgánov,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Predseda a podpredseda 
Komory SFZ pre riešenie sporov

1 - predseda
1 - podpredseda

V zmysle čl. 40 ods. 5 Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov 
kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane licenčných orgánov,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

Obmedzenie k návrhu:
"Za predsedu komory a podpredsedu 

komory môže byť zvolený iba kandidát, 
ktorý má vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa získané na právnickej 
fakulte vysokej školy v SR alebo má 
uznaný diplom o vysokoškolskom 

právnickom vzdelaní druhého stupňa 
vydaný zahraničnou vysokou školou a 
najmenej tri roky odbornej právnickej 

praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie 
najprv v prvom stupni a následne v 
druhom stupni, vyžaduje sa, aby v 
oboch stupňoch získal vzdelanie v 

rovnakom študijnom odbore."

Počet hlasov 
oprávnených 

delegátov 
hlasovať

Počet hlasov 
potrebných na 

zvolenie

Kontrolór SFZ (predseda 
revíznej komisie SFZ)

V zmysle čl. 40 ods. 5 Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov 
kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane licenčných orgánov,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."
+ ustanovenia ZoŠ (§ 12 ods. 3)

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby

V zmysle čl. 56 ods. 1 Stanov SFZ 
vykonáva funkciu predsedu revíznej 

komisie kontrolór SFZ

Podpredseda revíznej komisie 
SFZ

V zmysle čl. 40 ods. 5 Stanov SFZ:
"Do výlučnej pôsobnosJ konferencie patrí Jež voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov 
kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane licenčných orgánov,"
V zmysle čl. 44 ods. 2 Stanov SFZ:
"Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosJ podľa článku 43 ods. 1 prijíma 
rozhodnuJa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať (44); to 
nepla\, ak sa podľa článku 42 ods. 2 vyžaduje kvalifikovaná väčšina všetkých delegátov s 
právom hlasovať (61), alebo ak podľa Stanov, volebného poriadku alebo rokovacieho 
poriadku konferencie postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať."
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ:
"Návrhy kandidátov na volených členov orgánov SFZ musia byť podané písomne na SFZ 
najmenej päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba 
môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii."

V zmysle 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 (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v 
ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak podľa 
tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby 
na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania."
V zmysle čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku SFZ:
"Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo volieb."

Jeden kandidát:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44), ak nie 
II. kolo - Jednoduchá 
väčšina hlasov 
prítomných delegátov
Viac kandidátov:
I. kolo - Nadpolovičná 
väčšina hlasov 
všetkých delegátov 
(44)

do 5 dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby


