
                                                                           Číslo zápisnice: SFZ/OK/2/2016 
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:  Odvolacia komisia 

 
 

Miesto konania zasadnutia: Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava 

Deň konania zasadnutia: 15.12.2016 

Čas začiatku zasadnutia: 14:00    Čas konca zasadnutia: 15:35 

 
 

Predsedajúci:  Ján Svák    Zapisovateľ:  Lukáš Pitek 
 
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):1) 

1. Ladislav Polka 
2. Boris Benkovič 
3. Miroslav Bobák 

 
 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 
 Milan Ľalík 
 
 
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 3 

Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: Nadpolovičná väčšina prítomných členov 

(3) 

Uznášaniaschopnosť: 
� ÁNO 

 
 
 
 
NAVRHOVANÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Otvorenie (Schvaľovanie programu zasadnutia) 
2. TJ Družstevník Svätoplukovo vo veci podnetu na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie 

Oblastného futbalového zväzu Nitra - OK/6/2016 
3. FK TJ Kúty vo veci podnetu na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného 

futbalového zväzu Senica – OK/7/2016 
4. FK Biely Kostol vo veci podnetu na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného 

futbalového zväzu Trnava - OK/8/2016 
5. Rôzne 
6. Záver 

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



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. TJ Družstevník Svätoplukovo vo veci podnetu na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie 

Oblastného futbalového zväzu Nitra - OK/6/2016 
3. FK TJ Kúty vo veci podnetu na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného 

futbalového zväzu Senica – OK/7/2016 
4. FK Biely Kostol vo veci podnetu na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie Oblastného 

futbalového zväzu Trnava - OK/8/2016 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
 
NÁVRH UZNESENIA: OK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia 
 
HLASOVANIE o návrhu: 
ZA:   4   
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

� SCHVÁLENÉ 
 
 

2. TJ Družstevník Svätoplukovo vo veci podnetu na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej 
komisie Oblastného futbalového zväzu Nitra - OK/6/2016 
 

OK SFZ uvádza, že v predmetnej veci vyzvala podávateľa podnetu na zaplatenie poplatku  
 
OK SFZ listom zo dňa 20.10.2016, doručeným podávateľovi podnetu dňa 25.10.2016, vyzval na 
uhradenie poplatku za konanie pred OK SFZ vo výške 50 EUR. Podávateľ podnetu bol upozornený na 
uhradenie poplatku v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie poplatku. OK SFZ ani po 
tomto dátume však neevidoval uhradenie poplatku a nebola zo strany podávateľa podnetu predložená 
ani žiadosť o predĺženie lehoty na jeho zaplatenie. Na základe uvedeného bolo konanie zastavené.  
 
 
HLASOVANIE o návrhu: 
                                                
2) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 



ZA:   4   
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

� SCHVÁLENÉ 
 
 

3. FK TJ Kúty vo veci podnetu na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie 
Oblastného futbalového zväzu Senica – OK/7/2016 

 
Správu vo veci podal p. Benkovič, ktorý oboznámil OK SFZ s obsahom podnetu na preskúmanie , ako 
aj s rozhodnutím OK ObFZ Senica.   
 
Odvolacia komisia po diskusii prijala toto rozhodnutie: 
 
OK SFZ zrušuje rozhodnutie OK ObFZ Senica OK/1/2016 a vracia vec na nové konanie 
a rozhodnutie OK ObFZ Senica podľa čl. 60 ods. 14 písm. d.) Stanov SFZ. 
 
Rozhodnutie (OK/7/2016) vypracuje:  p. Benkovič 
T: do 31.12.2016 
 
 
HLASOVANIE o návrhu: 
ZA:   4   
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

� SCHVÁLENÉ 
 

4. FK Biely Kostol vo veci podnetu na preskúmanie rozhodnutia Odvolacej komisie 
Oblastného futbalového zväzu Trnava - OK/8/2016 

 
Správu vo veci podal p. Bobák, ktorý oboznámil OK SFZ s obsahom podnetu na preskúmanie, ako aj 
s vyjadrením OK ObFZ Trnava.   
Odvolacia komisia po diskusii prijala toto rozhodnutie: 
 
OK SFZ konanie o podnete na preskúmanie FK Biely Kostol podľa čl. 60 ods. 14 písm a.) z a s t 
a v u j e. 
 
Rozhodnutie (OK/8/2016) vypracuje:  p. Bobák 
T: do 31.12.2016 
 
 
HLASOVANIE o návrhu: 
ZA:   3   
PROTI:  0 
ZDRŽAL SA:  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

� SCHVÁLENÉ 



5. Rôzne 
 
V tomto bode neboli žiadne pripomienky. 
 
 

6. Záver 
 
Zasadnutie viedol a ukončil p. Bobák, člen Odvolacej komisie SFZ.  
 
 
Poučenie:  

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný opravný prostriedok. 

 
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 (zastupujúci):                                      Zapisovateľ: 
 
 
..............................     ..............................  
Ján Svák      Lukáš Pitek    
    
 

 


