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Vyhlásenie volieb (2. februára 2018) 
 
 
Úvod 
 
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. 

Volebná komisia SFZ riadi priebeh volieb a kontroluje, či všetci navrhnutí kandidáti splnili všetky 
náležitosti podľa Volebného poriadku SFZ a môžu kandidovať.  

 
Právny základ 
 
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 čl. 40 ods. 8 Stanov SFZ: 
 
„Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok konferencie SFZ (ďalej len 
“rokovací poriadok konferencie”) a Volebný poriadok SFZ (ďalej len “volebný poriadok”).“ 
 
V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ: 
 
„Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí tiež voliť prezidenta a ostatných členov výkonného 
výboru,“ 
 
V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. b) Stanov SFZ: 
 
„Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí tiež voliť kontrolóra a jeho náhradníka,“ 
 
V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. c) Stanov SFZ: 

„Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí tiež voliť a odvolávať predsedov a podpredsedov 
kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane licenčných orgánov,“ 

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. e) Stanov SFZ: 
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„Do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí tiež voliť a odvolávať členov dopingového senátu 
odvolacej komisie, ktorý rozhoduje v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových 
pravidiel a ich náhradníkov“ 
 
V zmysle čl. 46 ods. 3 Stanov SFZ: 

„Riadne voľby do orgánov SFZ volených na volebnej konferencii vyhlasuje volebná komisia 
tak, aby sa konali najneskôr 30 dní po uplynutí štyroch rokov odo dňa konania posledných 
riadnych volieb; to neplatí, ak ide o voľbu členov volebnej komisie, členov komory, 
kontrolóra a jeho náhradníka.“ 

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. 46 ods. 8 Stanov SFZ: 
 
"Správa volebnej komisie sa zverejňuje na webovom sídle SFZ a v ISSF najneskôr do 15 dní 
odo dňa konania volieb.“ 
 
V zmysle čl. 48 ods. 2 písm. c.) Stanov SFZ: 
 
"Výkonný výbor pozostáva z prezidenta a ďalších 13 členov (spolu 14 členov) v tomto zložení 

a. viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, 
b. štyria členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky 

futbal, 
c. štyria členovia za profesionálny futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre 

profesionálny futbal, 
d. jeden člen pre legislatívno-právne otázky, 
e. jeden člen – zástupca trénerov, 
f. jeden člen – zástupca hráčov, 
g. jeden člen – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov." 

V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. a.) Stanov SFZ: 
 
"Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáti 
s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. c) volia delegáti podľa 
článku 41 ods. 1 písm. a), b).” 
 
V zmysle čl. 41 ods. 1 písm. a) a b) Stanov SFZ: 
 
"Na konferencii sú oprávnení zúčastniť sa 87 delegáti s právom hlasovať, z toho 

a. 38 delegáti za oblastné zväzy, 
b. 20 delegáti za regionálne zväzy,“ 
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V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. b.) Stanov SFZ: 
 
"Prezidenta a členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. a), d) až g) volia všetci delegáti 
s právom hlasovať. Členov výkonného výboru podľa odseku 2 písm. c) volia delegáti podľa 
článku 41 ods. 1 písm. c).” 
 
V zmysle čl. 41 ods. 1 písm. c.) Stanov SFZ: 
 
"Na konferencii sú oprávnení zúčastniť sa 87 delegáti s právom hlasovať, z toho 24 delegáti 
za profesionálny futbal," 
 
V zmysle čl. 2 ods. 3 písm. a.) Volebného poriadku SFZ: 
 
"Ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ 
členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť 
písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby," 
 
V zmysle 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." 

V zmysle čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ: 
 
"K návrhu kandidáta sa 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 a 
g. súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo 

audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a 
preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii." 

V zmysle čl. 2 ods. 6 Volebného poriadku SFZ: 

„Podmienky podľa odseku 5 sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného 
formulára s prílohami pri podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ.“ 
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V zmysle čl. 2 ods. 8 Volebného poriadku SFZ: 

„Lehota na predloženie návrhov kandidátov končí o 23:59 posledného dňa na predloženie 
návrhov. Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty podľa odseku 3. K včas 
podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku 5.“ 

V zmysle čl. 2 ods. 9 Volebného poriadku SFZ: 

„Volebná komisia po preskúmaní návrhov na kandidátov s prílohami podľa odseku 5 
písomne oznámi generálnemu sekretárovi SFZ (ďalej len “generálny sekretár”) mená a 
priezviská kandidátov na volenú funkciu, ktorí splnili podmienky kandidatúry. Títo kandidáti 
sú zaradení do zoznamu kandidátov schválených volebnou komisiou.“ 

V zmysle čl. 2 ods. 10 Volebného poriadku SFZ: 
 
„Generálny sekretár zabezpečí zverejnenie kandidátov na členov orgánov SFZ a ich 
navrhovateľov na webovom sídle SFZ a v informačnom systéme slovenského futbalu (ďalej 
len “ISSF”) najneskôr tri dni pred konaním volieb.“ 
 
V zmysle čl. 2 ods. 12 Volebného poriadku SFZ: 

„Kandidát na volenú funkciu zaradený do zoznamu kandidátov sa zúčastňuje na zasadnutí 
konferencie, na ktorej sa konajú voľby, spravidla osobne ako pozvaný hosť alebo delegát. Na 
zasadnutí výkonného výboru, na ktorom sa konajú voľby, sa kandidát zúčastňuje ako pozvaný 
hosť, ak tak rozhodne výkonný výbor alebo prezident. Pozvaný kandidát môže svoju neúčasť 
na zasadnutí orgánu, na ktorom sa konajú voľby, ospravedlniť iba zo závažných dôvodov.“ 

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." 
 
Uznesenia VK SFZ zo dňa 07.12.2017 (zverejniť v ÚS SFZ) 
 
Volebná komisia SFZ v súlade s čl. 46 ods. 3 Stanov SFZ vyhlasuje voľby na: 
 
- prezidenta SFZ  
- člena VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy  
- člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal 
- troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal  
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- štyroch členov VV SFZ –  členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je 
viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)   

- člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky  
- člena VV SFZ – zástupca trénerov  
- člena VV SFZ – zástupca hráčov  
- člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie 

rozhodcov SFZ 
- predsedu Disciplinárnej komisie SFZ  
- podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ  
- predsedu Odvolacej komisie SFZ  
- podpredsedu Odvolacej komisie SFZ  
- člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut) 
- náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ 
- predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania  
- podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania  
- predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania  
- podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania  
- kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ) 
- náhradníka kontrolóra SFZ 
- člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ 
 
 
Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na Volebnej konferencii SFZ  
 

dňa 02. februára 2018 v Senci. 
 
V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2 ods. 3 písm. a.) Volebného poriadku 
SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na 
určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je 
oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť 
dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže 
kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii. 
 
Na základe uvedeného lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených 
volených členov orgánov SFZ končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hodine. 
 
Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh 
kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 
5 Volebného poriadku SFZ. 
 
Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť 
na Slovenský futbalový zväz : 
 
• elektronicky - 
 
na e-mailovú adresu office@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 2018“ 
 
• korešpondenčne 
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na adresu:   Slovenský futbalový zväz 

Tomášikova 30C 
821 01 Bratislava 

 
v zalepenej obálke s označením : "Voľby 2018“. 
 

 


