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VK/1/2018 
 

Rozhodnutie 
 

Volebná komisia SFZ, ako príslušný orgán SFZ na prípravu, organizáciu, riadenie a 
kontrolu volieb do orgánov SFZ na konferencii, ktorý vyhlasuje ich výsledky a plní ďalšie 
úlohy pri voľbách podľa predpisov SFZ v zmysle čl. 57 Stanov SFZ, ako aj orgán, ktorý 
rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb 
na konferencii (článok 57 ods. 2 Stanov SFZ), ako aj o ďalších podnetoch, v ktorých kandidát, 
delegát alebo iný člen SFZ namieta nedostatky v príprave alebo v priebehu konferencie, ak 
ich vybavenie nepatrí do pôsobnosti iného orgánu SFZ alebo orgánu konferencie 
(predsedajúci, mandátová komisia, návrhová komisia) v zmysle čl. 4 ods. 3 Volebného 
poriadku SFZ, na základe sťažnosti kandidáta na člena VV SFZ – zástupcu za hráčov Blažeja 
Vaščáka, bytom Široké 268, 082 37 Široké, registračné číslo: 1148134, zastúpeného A|K|K|L 
advokáti s.r.o., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov (ďalej len 
„sťažovateľ“ alebo “kandidát“), po preskúmaní predmetnej sťažnosti takto  

 
rozhodla: 

 
Volebná komisia SFZ z a m i e t a sťažnosť Blažeja Vaščáka, zastúpeného 

A|K|K|L advokáti s. r. o. na protiprávnosť priebehu volieb na Konferencii SFZ konanej 
dňa 02. februára 2018. 

 
 

Odôvodnenie: 
 

Volebná komisia SFZ, ako príslušný orgán SFZ na prípravu, organizáciu, riadenie a 
kontrolu volieb do orgánov SFZ na konferencii, ktorý vyhlasuje ich výsledky a plní ďalšie 
úlohy pri voľbách podľa predpisov SFZ, ako aj príslušný orgán, ktorý rozhoduje o 
sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na konferencii 
(čl. 57 ods. 2 Stanov), ako aj o ďalších podnetoch, v ktorých kandidát, delegát alebo iný člen 
SFZ namieta nedostatky v príprave alebo v priebehu konferencie, ak ich vybavenie nepatrí do 
pôsobnosti iného orgánu SFZ alebo orgánu konferencie (predsedajúci, mandátová komisia, 
návrhová komisia) v zmysle čl. 4 ods. 3 Volebného poriadku SFZ, obdržala dňa 26. januára 
2018 o 19:52 hodine prostredníctvom doručenia na elektronickú adresu „volby@futbalsfz.sk“ 
návrh kandidáta na člena VV SFZ – zástupcu za hráčov  Blažeja Vaščáka, bytom Široké 268, 
082 37 Široké, registračné číslo: 1148134. Vyššie uvedený návrh kandidáta bol podaný ako 
kolektívny návrh zo strany hráčov futbalu s celkovým počtom 232 hráčov (*pozn. po lehote 
na predkladanie návrhov kandidátov bolo doručené doplnenie návrhu na kandidáta o ďalšie 
podpisové hárky, v čase zaradenia kandidáta do zoznamu kandidátov však disponovala 
Volebná komisia SFZ podpismi 232 hráčov), pričom predpísané prílohy v zmysle čl. 2 ods. 5 
Volebného poriadku SFZ boli doručené v riadne stanovenej lehote Volebnej komisii SFZ (viď 
Zápisnica zo zasadnutia VK SFZ zo dňa 29.01.2018). 
 

V zmysle čl. 41 ods. 1 Stanov Slovenského futbalového zväzu sú na konferencii SFZ 
oprávnení zúčastniť sa 87 delegáti s právom hlasovať. V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. a) Stanov 
SFZ člena VV SFZ – zástupcu hráčov volia všetci delegáti s právom hlasovať (87). 
Konferencia jednomyseľne schválila verejné hlasovanie o voľbe. Na zvolenie člena VV SFZ 
– zástupca hráčov je v prvom kole potrebná nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať. Na prvé kolo voľby člena VV SFZ – zástupcu hráčov sa 
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prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. Z toho za zvolenie kandidáta Blažeja Vaščáka 
hlasovalo 0 delegátov, proti bolo 0 delegátov a zdržalo sa hlasovania 80 delegátov (nehlasoval 
1 delegát). Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát v prvom kole bolo 0 hlasov. Kandidát 
nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať potrebnú na 
zvolenie za člena VV SFZ – zástupca hráčov v prvom kole voľby. 

 
Volebná komisia SFZ obdržala dňa 02. februára 2018 o 19:49 hodine prostredníctvom 

doručenia na elektronickú adresu volby@futbalsfz.sk sťažnosť označenú ako „Sťažnosť na 
protiprávnosť priebehu volieb na konferencii SFZ konanej dňa 02.02.2018“, ktorú mimo 
označenia aj z hľadiska obsahu považuje za sťažnosť podanú podľa čl. 57 ods. 2 Stanov SFZ 
a čl. 4 ods. 3 Volebného poriadku SFZ. Kandidát na člena VV SFZ – zástupca za hráčov  
Blažej Vaščák, bytom Široké 268, 082 37 Široké, registračné číslo: 1148134, zast. A|K|K|L 
advokáti s.r.o., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov  namietal 
v súvislosti s existenciou čl. 7 ods. 1 Volebného poriadku SFZ, cit.: „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“, že volebná komisia SFZ po 
vyhlásení a uskutočnení prvého kola voľby na funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov, 
nepripustila a nevyhlásila druhé kolo voľby, hoci tak bola povinná urobiť ihneď, ako v prvom 
kole kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov všetkých delegátov (44). 

 
Nevyhlásením a neuskutočnením druhého kola voľby podľa názoru sťažovateľa bolo 

zasiahnuté do jeho základného pasívneho volebného práva ako kandidáta na funkciu člena 
VV SFZ – zástupcu hráčov, nakoľko mu nebolo umožnené uchádzať sa o zvolenie v druhom 
kole volieb s potrebou získať jednoduchú väčšinu hlasov prítomných delegátov. Sťažovateľ 
zároveň namietol, že o rozhodnutí nevyhlásiť a neuskutočniť druhé kolo voľby nebolo riadne 
hlasované ostatnými členmi volebnej komisie a uvedené rozhodnutie Volebnej komisie SFZ 
považuje za nulitné autokratické rozhodnutie v rozpore s právnymi predpismi SFZ.  
 

Volebná komisia SFZ v súvislosti s doručenou sťažnosťou uvádza, že Volebná 
konferencia SFZ jednomyseľne verejným hlasovaním vyjadrila svoj názor na neprítomného 
kandidáta na člena VV za hráčov, kde nezískal kandidát na člena VV SFZ – zástupca hráčov, 
ani jeden hlas od prítomných delegátov s právom hlasovať, preto Volebná komisia SFZ 
postupovala ďalej v súlade s princípmi primeranosti, efektívnosti a hospodárnosti (čl. 5 ods. 2 
Stanov SFZ). Tento záver je obstojiteľný, a to aj napriek tomu, že pri prísne formálnom 
postupe, by sa podľa čl. 7 ods. 1 Volebného poriadku SFZ, malo konať ihneď druhé kolo 
voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov. 
Vzhľadom však na spôsob (verejné hlasovanie) a výsledok (jednomyseľné zdržanie sa 
delegátov) voľby v prvom kole, prihliadajúc i na výsledky predchádzajúcich hlasovaní, bolo 
absolútne nelogické a nereálne očakávať iný výsledok voľby v druhom kole. Členovia 
Volebnej komisie SFZ vyhodnotili situáciu v súlade s uvedenými princípmi Stanov SFZ a 
nevykonali druhé kolo voľby, nakoľko domáhať sa za stavu nezískania podpory ani od 
jedného z prítomných delegátov druhého kola, ktoré by neprinieslo žiadny iný výsledok, je zo 
strany sťažovateľa neopodstatnené a účelové. 

 
Volebná komisia SFZ opätovne uvádza, že všetci delegáti s právom hlasovať sa 

jednomyseľne zdržali hlasovania, čím podľa názoru Volebnej komisie SFZ vyjadrili svoj 
jednoznačný nepodporný a nesúhlasný postoj k členstvu sťažovateľa vo VV SFZ, čo následne 
delegáti s právom hlasovať potvrdili jednomyseľným schválením uznesenia z Volebnej 
konferencie SFZ, o nezvolení sťažovateľa za člena VV SFZ ako zástupcu hráčov. 
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Volebná komisia SFZ v tej súvislosti poukazuje na čl. 10 ods. 4 Stanov SFZ, v zmysle 
ktorého : „neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného aktu orgánu SFZ je možné 
domáhať sa z dôvodu procesného pochybenia SFZ alebo orgánu SFZ, iba ak by bol pri 
správnom procesnom postupe dosiahnutý iný výsledok“, čo na základe vyššie uvedených 
skutočností VK SFZ nepredpokladala a z toho dôvodu považuje sťažnosť na protiprávnosť 
volieb do VV SFZ – zástupca hráčov, za neopodstatnenú a účelovú. 

 
Nad rámec predmetu sťažnosti Volebná komisia SFZ považuje za potrebné tiež uviesť, 

že princíp primeranosti v zmysle čl. 5 ods. 2 písm. e) Stanov SFZ, bol aplikovaný aj pri 
vyhodnotení splnenia podmienok kandidatúry Blažeja Vaščáka a to v prospech navrhnutého 
kandidáta, keďže pri prísne formálnom posudzovaní splnenia podmienok kandidatúry, by 
musela Volebná komisia SFZ konštatovať, že kandidát Blažej Vaščák nebol navrhnutý v 
súlade s čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ. Toto ustanovenie Stanov SFZ (posledná veta v odseku 5) 
umožňuje navrhnutie kandidáta na člena VV SFZ za hráčov, 50 hráčmi iba v tom prípade, ak 
neexistuje žiadna hráčska asociácia, ktorá je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo iné 
združenie zastupujúce záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Vzhľadom k tomu, 
že v čase voľby existovalo združenie zastupujúce záujmy hráčov, ktoré bolo v čase voľby 
členom SFZ - Asociácia profesionálnych futbalistov Slovenska, IČO: 42 161 355, so sídlom 
9. mája 15, 917 02 Trnava, Volebná komisia SFZ mohla pri prísne formálnom prístupe 
rozhodnúť o nezaradení kandidáta Blažeja Vaščáka do zoznamu kandidátov v zmysle čl. 2 
ods. 11 Volebného poriadku SFZ. Na základe použitia princípu primeranosti v zmysle čl. 5 
ods. 2 písm. e) Stanov SFZ, však Volebná komisia SFZ rozhodla o zaradení kandidáta do 
zoznamu kandidátov, čo bolo členmi SFZ, vrátane delegátov konferencie SFZ plne 
akceptované.  

   
Aj uvedený postup Volebnej komisie SFZ preukazuje, že Volebná komisia SFZ 

vykonala aktívne kroky v záujme toho, aby voľba kandidáta do VV SFZ za hráčov prebehla 
riadne a v súlade s predpismi SFZ, vrátane princípov Stanov SFZ. Dôvody, pre ktoré k 
zvoleniu kandidáta do VV SFZ za hráčov nedošlo, sú však mimo pôsobnosti Volebnej 
komisie SFZ a k ich vysvetleniu a odstráneniu zrejme nepovedie formálne namietanie 
priebehu voľby kandidáta do VV SFZ za hráčov, uvedené v sťažnosti. 
 

Na základe uvedeného rozhodla Volebná komisia SFZ tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 
P o u č e n i e : 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 SFZ. 

 
 

 
V Bratislave, dňa 06.02.2018 

 
Ladislav Benedikovič   

                            predseda Volebnej komisie SFZ  
  

 
 

 


