
 

Správa volebnej komisie SFZ 

o priebehu konferencie SFZ, konanej dňa 31.3.2017 v Senci 

 

Účasť členov volebnej komisie SFZ na konferencii SFZ 

Prítomní:   Anton Obert – predseda volebnej komisie SFZ („VK“)  

Gabriel Sekereš, Viliam Vais, Ondrej Trnovský, Michal Budovec – 
členovia VK 

Prizvaný:  Lukáš Pitek – vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ 

 

Príprava konferencie SFZ 

1. VK vyhlásila dňa 3. marca 2017 doplňujúce voľby člena Výkonného výboru SFZ – 
zástupcu za profesionálny futbal voleného konferenciou SFZ. 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. Na základe uvedeného bolo možné 
navrhnúť kandidáta na volenú funkciu do 26.3.2017 (vrátane). 

2. Doplňujúce voľby sa uskutočňujú v súlade s čl. 46 ods. 5 Stanov SFZ, v zmysle 
ktorého sa doplňujúce voľby podľa článku 42 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ sa 
uskutočnia spravidla v rámci programu najbližšej konferencie - 31. marca 2017 v 
Senci. 

3. VK dňa 27. marca 2017 konštatovala, že návrh kandidáta, doručený generálnemu 
sekretárovi SFZ v stanovenom termíne splnili náležitosti návrhu (čl. 2 ods. 4 a 5 
Volebného poriadku SFZ) a zaradila nominanta navrhnutého Úniou ligových klubov 
(ÚLK) – p. Tibora Végha – do zoznamu kandidátov. 

4. VK zabezpečila v súlade s volebným poriadkom SFZ prípravu volieb na konferencii 
SFZ, vrátane prípravy volebných schránok a volebných lístkov. 

Priebeh konferencie SFZ 

1. Predseda VK bol vyzvaný predsedajúcim konferencie SFZ, aby riadil akt volieb podľa 
bodu 9 schváleného programu konferencie SFZ. 

2. Voľba člena VV SFZ za profesionálny futbal - podľa čl. 41 ods. 1 písm. c.), čl. 48 ods. 
2 písm. c.) a čl. 48 ods. 3 písm. b.) Stanov SFZ volia navrhnutého kandidáta 24 
delegáti za profesionálny futbal. Na zvolenie navrhnutého kandidáta je potrebná 
nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať (13 a viac). 



3. V súvislosti s tým, že na volenú funkciu kandidoval iba 1 kandidát, navrhla VK, aby 
voľba prebehla verejným hlasovaním, čo konferencia SFZ schválila (v súlade s čl. 6 
ods. 4 volebného poriadku SFZ) 

4. Voľba člena VV SFZ – zástupcu za profesionálny futbal, prebehla verejným 
hlasovaním. 

5. VK prijala uznesenie o výsledku volieb, ktoré svojim podpisom overili všetci členovia 
VK. 

Záver 

1. VK konštatuje, že voľby do orgánov volených konferenciou SFZ dňa 31.3.2017 
prebehli v súlade s príslušnými predpismi SFZ. 

2. Subjekt, ktorý bol rozhodnutím VK dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu 
VK odvolanie, ktoré doručí VK (čl. 60 ods. 9 Stanov SFZ). O odvolaní rozhoduje 
Odvolacia komisia SFZ do 14 dní odo dňa predloženia veci na rozhodnutie predsedom 
VK. 

 

 

V Senci, dňa 31.3.2017 

 

 

JUDr. Anton Obert  

Predseda Volebnej komisie SFZ 

 

 


