
 
       Číslo zápisnice: SFZ/VK/2/2018 

 
 

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 :  Volebná komisia 

 
 

Miesto konania zasadnutia : Hotel Senec, Slnečné jazerá – Sever, 903 01 Senec 

Deň konania zasadnutia : 02.02.2018 

Čas začiatku zasadnutia : 9:30 hod. Čas konca zasadnutia: 16:00 hod. 

 
 

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

1. Ondrej Trnovský 
2. Michal Mertinyák 
3. Gabriel Sekereš 
4. Michaela Potančoková 

 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí : xxxx 
 
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. Správa k príprave volieb 
3. Upresnenie k voľbám 
4. Schvaľovanie verejnej voľby delegátmi konferencie SFZ  

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



5. Voľba prezidenta SFZ 
6. Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné 

vzťahy 
7. Voľba člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal  
8. Voľba troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal 
9. Voľba štyroch členov VV SFZ –  členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je 

viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)   
10. Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky  
11. Voľba člena VV SFZ – zástupca trénerov  
12. Voľba člena VV SFZ – zástupca hráčov 
13. Voľba člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie 

rozhodcov  
14. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SFZ  
15. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ  
16. Voľba predsedu Odvolacej komisie SFZ  
17. Voľba podpredsedu Odvolacej komisie SFZ  
18. Voľba člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut) 
19. Voľba náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ 
20. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania  
21. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania  
22. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania  
23. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania  
24. Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ) 
25. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ 
26. Rôzne 
27. Záver 

 
 
 
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. Správa k príprave volieb 
3. Upresnenie k voľbám 
4. Schvaľovanie verejnej voľby delegátmi konferencie SFZ  

                                                
2) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe. 



5. Voľba prezidenta SFZ 
6. Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné 

vzťahy 
7. Voľba člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal  
8. Voľba troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal 
9. Voľba štyroch členov VV SFZ –  členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je 

viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)   
10. Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky  
11. Voľba člena VV SFZ – zástupca trénerov  
12. Voľba člena VV SFZ – zástupca hráčov 
13. Voľba člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie 

rozhodcov  
14. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SFZ  
15. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ  
16. Voľba predsedu Odvolacej komisie SFZ  
17. Voľba podpredsedu Odvolacej komisie SFZ  
18. Voľba člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut) 
19. Voľba náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ 
20. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania  
21. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania  
22. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania  
23. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania  
24. Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ) 
25. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ 
26. Rôzne 
27. Záver 

 
 
NÁVRH UZNESENIA: VK SFZ schvaľuje navrhovaný program zasadnutia 
 
HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  : 5   
PROTI : 0 
ZDRŽAL SA : 0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

2.        Správa k príprave volieb  
 
Volebná komisia SFZ (ďalej len volebná komisia) v súlade s čl. 46 ods. 3 Stanov SFZ na 
svojom zasadnutí dňa 7. decembra 2017 vyhlásila voľby celkom na 27 funkcií volených 
dnešnou Volebnou konferenciou.	 

Vyhlásenie volieb Volebnou komisiou bolo následne zverejnené na web stránke SFZ v 
Úradných správach ako i v sekcii „Voľby 2018“, ktorú špeciálne ku voľbám v spolupráci 
s pracovníkmi SFZ zriadila Volebná komisia na oficiálnej web stránke SFZ, kde bolo 
zverejnené vyhlásenie volieb VK SFZ a záujemcom boli k dispozícii vzory tlačív k podaniu 
návrhov kandidátov,  vrátane príloh ako i užitočné informácie k voľbám. 

Navrhovatelia mohli doručiť návrhy kandidátov na SFZ dvoma spôsobmi a to : 



• elektronicky - na e-mailovú adresu office@futbalsfz.sk s označením predmetu 
správy „Voľby 2018“ 

alebo 

• korešpondenčne na adresu: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 
Bratislava,  v zalepenej obálke s označením : "Voľby 2018“.	 

V lehote predkladania návrhov kandidátov neboli Volebnej komisii oficiálne doručené žiadne 
námietky resp. sťažnosti. 

Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov 
orgánov SFZ skončila dňa 28. januára 2018 o 23 hodine a 59 minúte. 

Na svojom zasadnutí dňa 29. januára 2018 v Bratislave Volebná komisia prevzala všetky 
doručené návrhy kandidátov a skonštatovala, že v  lehote na predkladanie návrhov kandidátov 
bolo na 27 volených funkcií doručených 26 návrhov – na funkciu „náhradník kontrolóra 
SFZ“ návrh kandidáta doručený nebol. 

Volebná komisia následne všetky návrhy kandidátov s prílohami preskúmala  a prijala 
nasledovné uznesenie:  

Volebná komisia po preskúmaní návrhov na kandidátov a ich príloh, podľa odseku 5 
Volebného poriadku SFZ konštatuje, že všetci kandidáti na volené funkcie na Volebnej 
konferencii SFZ dňa 02.02.2018 v Senci, splnili podmienky kandidatúry a sú zaradení do 
zoznamu kandidátov. 

Volebná komisia následne písomne doručila generálnemu sekretárovi SFZ zoznam 
kandidátov, ktorí splnili podmienky kandidatúry a generálny sekretár neodkladne zabezpečil 
zverejnenie kandidátov na členov orgánov SFZ a ich navrhovateľov na webovej stránke SFZ. 

Výsledky volieb budú zdokumentované na elektronickom zázname a budú uložené 
v archíve SFZ. 

Návrh uznesenia : 

Volebná komisia SFZ schvaľuje správu k príprave volieb na funkcie volené na Volebnej 
konferencii SFZ dňa 2. februára v Senci. 

 
HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

3.        Upresnenie k voľbám  
 



Volebná komisia SFZ poskytne delegátom konferencia nasledovné a pokyny týkajúce sa 
priamo aktu volieb, a to nasledovne: 

1. „Navrhnutým kandidátom dávam na vedomie, že v súlade s čl. 16 ods. 1 Rokovacieho 
poriadku SFZ,  má každý kandidát pred samotnou voľbou, časový limit 5 minút 
na prednesenie zdôvodnenia svojej kandidatúry vo voľbách  - kandidát, ktorý má 
záujem vystúpiť, prihlási sa o slovo zdvihnutím ruky po ohlásení jeho voľby 

2. Vzhľadom na to, že som v úvode skonštatoval, že všetci navrhnutí kandidáti splnili 
podmienky kandidatúry, nebudem už túto skutočnosť opakovane oznamovať pri 
každom volenom kandidátovi pred jeho voľbou.  

3. Podľa čl. 6 ods. 4 Volebného poriadku SFZ, ak počet navrhnutých kandidátov 
zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené to jesť, kde na jednu volenú funkciu 
kandiduje len jeden kandidát, môže konferencia jednoduchou väčšinou oprávnených 
delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní, na základe čoho Volebná komisia 
navrhuje delegátom konferencie, v týchto prípadoch hlasovať verejne – o tomto 
návrhu VK SFZ dám neskôr hlasovať. 

4. V súlade s článkom 18 ods. 6 Rokovacieho poriadku SFZ upozorňujem delegátov, že 
počas aktu volieb a hlasovania, delegát nesmie bez súhlasu predsedajúceho 
opustiť rokovaciu miestnosť a z toho dôvodu nebudem pred každým bodom voľby 
zisťovať počet oprávnených delegátov v rokovacej miestnosti a uznášaniaschopnosť 
konferencie. Predsedu mandátovej komisie prosím, aby mi oznámil, ak by sa počas 
rokovania konferencie zmenilo kvórum. Pri pochybnostiach o uznášaniaschopnosti 
požiadam mandátovú komisiu o opätovné preverenie uznášaniaschopnosti 
konferencie, vykonaním opakovanej prezentácie delegátov 

5. Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti, podľa článku 43 ods. 1./ 
Stanov SFZ, prijíma rozhodnutia pri voľbe členov do orgánov SFZ, 
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 
Samozrejme, nadpolovičná väčšina, sa pri voľbách bude meniť podľa toho, o akú 
voľbu funkcionára SFZ sa jedná. 

6. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov v prvom kole, ihneď sa uskutoční 
druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov 
prítomných delegátov.  

7. Delegáti v prípade verejného hlasovania, hlasujú zdvihnutím „hlasovacej karty.“ 

Návrh uznesenia : 

Volebná komisia SFZ schvaľuje spôsob upresnenia k voľbám. 

 
HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 
 
 
 



4.        Schvaľovanie verejnej voľby delegátmi konferencie SFZ 
 
V súlade s čl. 6 ods. 4 Volebného poriadku SFZ, ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá 
počtu miest, ktoré majú byť obsadené, môže konferencia jednoduchou väčšinou delegátov 
(oprávnených) rozhodnúť o verejnom hlasovaní. Volebná komisia SFZ navrhla, aby delegáti 
hlasovali o tom, či súhlasia, aby sa voľba, kde počet navrhnutých kandidátov zodpovedá 
počtu miest, ktoré majú byť obsadené, uskutočnila verejne. 
 
Na schvaľovanie verejnej voľby sa prezentovalo 86 delegátov s právom hlasovať. 

Z toho: 
Za –   86 delegátov 

Proti – 0 delegátov 
Zdržalo sa 0 delegátov 

 
Uznesenie: 
 
Volebná komisia SFZ berie na vedomie schválenie verejnej voľby v prípadoch kde počet 
navrhnutých kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené. 
 
HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

5.        Voľba prezidenta SFZ 
 
Na funkciu prezidenta SFZ kandiduje p. Ján Kováčik, ktorého navrhol Stredoslovenský 
futbalový zväz a Východoslovenský futbalový zväz. 

V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ prezidenta SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať 
(87). 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. Na zvolenie prezidenta SFZ je v 1. kole 
potrebná nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 86 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –   86 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Ján Kováčik v 1. kole:  86 hlasov. 

Kandidát Ján Kováčik splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za prezidenta SFZ v 1. kole voľby. 



 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na prezidenta 
SFZ. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 
 

6.        Voľba člena VV SFZ – viceprezident pre štátnu reprezentáciu 
a medzinárodné vzťahy 

 
Na funkciu člena VV SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy kandiduje p. Karol 
Belaník, ktorého navrhol Stredoslovenský futbalový zväz. 
V zmysle čl. 48 ods. 3 Stanov SFZ člena VV SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné 
vzťahy volia všetci delegáti s právom hlasovať (87). 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. Na zvolenie člena VV SFZ pre štátnu 
reprezentáciu a medzinárodné vzťahy je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina (44 a viac) 
hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 86 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho:  

Za –   86 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Karol Belaník v 1. kole:  86 hlasov. 

Kandidát Karol Belaník splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ pre štátnu reprezentáciu 
a medzinárodné vzťahy v 1. kole voľby. 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na člena VV SFZ 
– viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 



 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

7.        Voľba člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal 
 

Na funkciu člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal kandiduje p. Ivan Kozák, 
ktorého navrhla Únia ligových klubov. 
V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. b) Stanov SFZ člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny 
futbal volia 24 delegáti za profesionálny futbal s právom hlasovať. 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. Na zvolenie člena VV SFZ – viceprezident 
pre profesionálny futbal je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina (13 a viac) hlasov 
všetkých delegátov za profesionálny futbal s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 24 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –   24 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Ivan Kozák v 1. kole:  24 hlasov. 

Kandidát Ivan Kozák splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov za profesionálny futbal s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ 
– viceprezident pre profesionálny futbal v 1. kole voľby. 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na člena VV SFZ 
– viceprezident pre profesionálny futbal. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

8.        Voľba troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal 
 
Na funkciu člena VV SFZ za profesionálny futbal kandiduje p. Petr Kašpar, ktorého navrhla 
Únia ligových klubov. 

V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. b) Stanov SFZ člena VV SFZ za profesionálny futbal volia 24 
delegáti za profesionálny futbal s právom hlasovať. 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. Na zvolenie člena VV SFZ za 
profesionálny futbal je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina (13 a viac) hlasov všetkých 



delegátov za profesionálny futbal s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 24 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –   23 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Petr Kašpar v 1. kole:  23 hlasov. 

Kandidát Petr Kašpar splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov za profesionálny futbal s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ 
za profesionálny futbal v 1. kole voľby. 
Na funkciu člena VV SFZ za profesionálny futbal kandiduje p. Viliam Ondrejka, ktorého 
navrhla Únia ligových klubov. 
V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. b) Stanov SFZ člena VV SFZ za profesionálny futbal volia 24 
delegáti za profesionálny futbal s právom hlasovať. 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 

Na zvolenie člena VV SFZ za profesionálny futbal je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina 
(13 a viac) hlasov všetkých delegátov za profesionálny futbal s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 24 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –   23 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Viliam Ondrejka v 1. kole:  23 hlasov. 

Kandidát Viliam Ondrejka splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov za profesionálny futbal s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ 
za profesionálny futbal v 1. kole voľby. 
Na funkciu člena VV SFZ za profesionálny futbal kandiduje p. Tibor Végh, ktorého navrhla 
Únia ligových klubov. 
V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. b) Stanov SFZ člena VV SFZ za profesionálny futbal volia 24 
delegáti za profesionálny futbal s právom hlasovať. 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 

Na zvolenie člena VV SFZ za profesionálny futbal je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina 
(13 a viac) hlasov všetkých delegátov za profesionálny futbal s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 24 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –   23 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 



Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Tibor Végh v 1. kole: 23 hlasov. 

Kandidát Tibor Végh splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov za profesionálny futbal s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ 
za profesionálny futbal v 1. kole voľby. 
 

Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na troch členov 
VV SFZ za profesionálny futbal. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

9.        Voľba štyroch členov VV SFZ –  členovia za amatérsky futbal, z ktorých 
jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)   

 
Na funkciu člena VV SFZ za amatérsky futbal kandiduje p. Juraj Jánošík, ktorého navrhol 
Bratislavský futbalový zväz. 

V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ člena VV SFZ za amatérsky futbal volí 58 
delegátov za oblastné (38) a regionálne (20) futbalové zväzy s právom hlasovať. 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 
Na zvolenie člena VV SFZ za amatérsky futbal je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina 
(30 a viac) hlasov všetkých delegátov za oblastné a regionálne futbalové zväzy s právom 
hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 58 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

 
Za –   58 delegátov 

Proti – 0 delegátov 
Zdržalo sa 0 delegátov 

Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Juraj Jánošík v 1. kole: 58 hlasov. 
Kandidát Juraj Jánošík splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov za oblastné a regionálne futbalové zväzy s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie 
za člena VV SFZ za amatérsky futbal v 1. kole voľby. 

 
Na funkciu člena VV SFZ za amatérsky futbal kandiduje p. Ladislav Gádoši, ktorého navrhol 
Západoslovenský futbalový zväz. 



V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ člena VV SFZ za amatérsky futbal volí 58 
delegátov za oblastné (38) a regionálne (20) futbalové zväzy s právom hlasovať. 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. Na zvolenie člena VV SFZ za amatérsky 
futbal je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina (30 a viac) hlasov všetkých delegátov za 
oblastné a regionálne futbalové zväzy s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 58 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –    58 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Ladislav Gádoši v 1. kole:  58 hlasov. 

Kandidát Ladislav Gádoši splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov za oblastné a regionálne futbalové zväzy s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie 
za člena VV SFZ za amatérsky futbal v 1. kole voľby. 
 

Na funkciu člena VV SFZ za amatérsky futbal kandiduje p. Jozef Paršo, ktorého navrhol 
Stredoslovenský futbalový zväz. 

V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ člena VV SFZ za amatérsky futbal volí 58 
delegátov za oblastné (38) a regionálne (20) futbalové zväzy s právom hlasovať. 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 
Na zvolenie člena VV SFZ za amatérsky futbal je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina 
(30 a viac) hlasov všetkých delegátov za oblastné a regionálne futbalové zväzy s právom 
hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 58 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –   58 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Jozef Paršo v 1. kole:  58 hlasov. 

Kandidát Jozef Paršo splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov za oblastné a regionálne futbalové zväzy s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie 
za člena VV SFZ za amatérsky futbal v 1. kole voľby. 
 

Na funkciu člena VV SFZ za amatérsky futbal kandiduje p. Richard Havrilla, ktorého navrhol 
Východoslovenský futbalový zväz. 

V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ člena VV SFZ za amatérsky futbal volí 58 
delegátov za oblastné (38) a regionálne (20) futbalové zväzy s právom hlasovať. 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. Na zvolenie člena VV SFZ za amatérsky 
futbal je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina (30 a viac) hlasov všetkých delegátov za 
oblastné a regionálne futbalové zväzy s právom hlasovať. 



Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 58 delegátov s právom hlasovať. 

Z toho: 
Za –    58 delegátov 

Proti – 0 delegátov 
Zdržalo sa 0 delegátov 

Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Richard Havrilla v 1. kole:  58 hlasov. 
Kandidát Richard Havrilla splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov za oblastné a regionálne futbalové zväzy s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie 
za člena VV SFZ za amatérsky futbal v 1. kole voľby. 

 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na štyroch členov 
VV SFZ za amatérsky futbal. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

10.        Voľba člena VV SFZ – člen pre legislatívno-právne otázky 
 

Na funkciu člena VV SFZ pre legislatívne a právne otázky kandiduje p. Peter Sepeši, ktorého 
navrhol Východoslovenský futbalový zväz. 

V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ člena VV SFZ pre legislatívne a právne otázky 
volia všetci delegáti s právom hlasovať (87). 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 
Na zvolenie člena VV SFZ pre legislatívne a právne otázky je v 1. kole potrebná 
nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 
Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 86 delegátov s právom hlasovať. 

Z toho: 
Za –   86 delegátov 

Proti – 0 delegátov 
Zdržalo sa 0 delegátov 

Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Peter Sepeši v 1. kole: 86 hlasov. 
Kandidát Peter Sepeši splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ pre legislatívne a právne 
otázky v 1. kole voľby. 



Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na člena VV SFZ 
– člen pre legislatívno-právne otázky. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

11.        Voľba člena VV SFZ – zástupca trénerov 
 

Na funkciu člena VV SFZ – zástupca trénerov kandiduje p. Ladislav Borbély, ktorého navrhla 
Únia futbalových trénerov Slovenska. Na funkciu člena VV SFZ – zástupca trénerov 
kandiduje p. Dušan Radolský, ktorého navrhol Ján Kováčik a ObFZ Trnava. 
V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ člena VV SFZ – zástupca trénerov volia všetci 
delegáti s právom hlasovať (87). 
Na zvolenie člena VV SFZ – zástupca trénerov je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina (44 
a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 
V súvislosti s tým, že počet navrhnutých kandidátov nezodpovedá počtu miest, ktoré majú 
byť obsadené, voľba sa uskutoční tajne. 
Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 86 delegátov s právom hlasovať. 

Z toho: 
Za Ladislava Borbélyho – 34 delegátov 

Za Dušana Radolského –   52 delegátov 
Kandidát Ladislav Borbély nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov s 
právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ – zástupca trénerov v 1. kole voľby. 
Kandidát Dušan Radolský splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ – zástupca trénerov v 1. 
kole voľby. 

Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na člena VV SFZ 
– zástupca trénerov. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 



❏ SCHVÁLENÉ 
 

12.        Voľba člena VV SFZ – zástupca hráčov 
 

Na funkciu člena VV SFZ – zástupca hráčov kandiduje p. Blažej Vaščák, ktorého navrhlo 232 
hráčov. 
V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ člena VV SFZ – zástupca hráčov volia všetci 
delegáti s právom hlasovať (87). 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 

Na zvolenie člena VV SFZ – zástupca hráčov je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina (44 
a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –    0 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 80 delegátov (*nehlasoval 1 delegát) 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Blažej Vaščák v 1. kole: 0 hlasov. 

Kandidát Blažej Vaščák nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov s právom 
hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ – zástupca hráčov v 1. kole voľby. 

Volebná komisia SFZ v súvislosti s uvedeným uvádza, že 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 z prítomných 
delegátov s právom hlasovať, preto Volebná komisia SFZ postupovala v súlade s 
princípmi primeranosti a efektívnosti (čl. 5 ods. 2 stanov SFZ) a nevykonala 2. kolo voľby 
člena VV SFZ – zástupcu hráčov. 

Volebná komisia SFZ nad rámec uvedeného uvádza aj 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 nebolo reálne a čo VK SFZ nepredpokladala. 
 
Volebná komisia SFZ sa na svojom zasadnutí po konaní Volebnej konferencie SFZ, dňa 
2.2.2018 v Senci, jednomyseľne uzniesla, že doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu "člen 
VV SFZ - zástupca hráčov", sa uskutočnia na najbližšie konanej konferencii SFZ.    
 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na člena VV SFZ 
– zástupca hráčov. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 



 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

13.        Voľba člena VV SFZ – zástupca rozhodcov 
 

Na funkciu člena VV SFZ – zástupca rozhodcov kandiduje p. Marián Ružbarský, ktorého 
navrhol Východoslovenský futbalový zväz. 
V zmysle čl. 48 ods. 3 písm. a) Stanov SFZ člena VV SFZ – zástupca rozhodcov volia všetci 
delegáti s právom hlasovať (87). 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. Na zvolenie člena VV SFZ – zástupca 
rozhodcov je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov 
s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 82 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –   82 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Marián Ružbarský v 1. kole: 82 hlasov. 

Kandidát Marián Ružbarský splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ – zástupca rozhodcov v 
1. kole voľby. 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na člena VV SFZ 
– zástupcu rozhodcov. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

14.        Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SFZ 
 

Na funkciu predsedu Disciplinárnej komisie SFZ kandiduje p. Miroslav Vlk, ktorého navrhol 
Jozef Škríba. 

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. c) Stanov SFZ predsedu Disciplinárnej komisie SFZ volia všetci 
delegáti s právom hlasovať (87). 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 
Na zvolenie predsedu Disciplinárnej komisie SFZ je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina 



(44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 82 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –    81 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 1 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Miroslav Vlk v 1. kole: 81 hlasov. 

Kandidát Miroslav Vlk splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za predsedu Disciplinárnej komisie SFZ v 
1. kole voľby. 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na predsedu 
Disciplinárnej komisie SFZ. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

15.        Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ 
 

Na funkciu podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ kandiduje p. Peter Mihál, ktorého 
navrhol Ján Kováčik a Peter Sepeši. 

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. c) Stanov SFZ podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ volia 
všetci delegáti s právom hlasovať (87). 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 
Na zvolenie podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ je v 1. kole potrebná nadpolovičná 
väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 
Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 

Z toho: 
Za –   80 delegátov 

Proti – 0 delegátov 
Zdržalo sa 0 delegátov 

Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Peter Mihál v 1. kole:  80 hlasov. 
Kandidát Peter Mihál splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za podpredsedu Disciplinárnej komisie 
SFZ v 1. kole voľby. 



Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na podpredsedu 
Disciplinárnej komisie SFZ. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

16.        Voľba predsedu Odvolacej komisie SFZ 
 

Na funkciu predsedu Odvolacej komisie SFZ kandiduje p. Milan Ľalík, ktorého navrhol 
Stredoslovenský futbalový zväz. 

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. c) Stanov SFZ predsedu Odvolacej komisie SFZ volia všetci 
delegáti s právom hlasovať (87). 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 
Na zvolenie predsedu Odvolacej komisie SFZ je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina (44 
a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 
Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 

Z toho: 
Za –   81 delegátov 

Proti – 0 delegátov 
Zdržalo sa 0 delegátov 

Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Milan Ľalík v 1. kole:  hlasov. 
Kandidát Milan Ľalík splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za predsedu Odvolacej komisie SFZ v 1. 
kole voľby. 

Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na predsedu 
Odvolacej komisie SFZ. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 



 

17.        Voľba podpredsedu Odvolacej komisie SFZ 
 

Na funkciu podpredsedu Odvolacej komisie SFZ kandiduje p. Ján Svák, ktorého navrhol 
Bratislavský futbalový zväz. 

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. c) Stanov SFZ podpredsedu Odvolacej komisie SFZ volia všetci 
delegáti s právom hlasovať (87). 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 
Na zvolenie podpredsedu Odvolacej komisie SFZ je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina 
(44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 
Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 

Z toho: 
Za –    81 delegátov 

Proti – 0 delegátov 
Zdržalo sa 0 delegátov 

Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Ján Svák v 1. kole:  81 hlasov. 
Kandidát Ján Svák splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov 
s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za podpredsedu Odvolacej komisie SFZ v 1. kole 
voľby. 

Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na podpredsedu 
Odvolacej komisie SFZ. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 
 

18. Voľba člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut) 
 

Na funkciu člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár) kandiduje p. Pavel 
Malovič, ktorého navrhol Bratislavský futbalový zväz. 

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. e) Stanov SFZ člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ 
(lekár) volia všetci delegáti s právom hlasovať (87). 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 
Na zvolenie člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár) je v 1. kole potrebná 
nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 



Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 

Z toho: 
Za –    81 delegátov 

Proti – 0 delegátov 
Zdržalo sa 0 delegátov 

Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Pavel Malovič v 1. kole: 81 hlasov. 
Kandidát Pavel Malovič splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena dopingového senátu Odvolacej 
komisie SFZ (lekár) v 1. kole voľby. 

Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na člena 
dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár). 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

19. Voľba náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ 
 

Na funkciu náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ kandiduje p. Lucia 
Knappková, ktorú navrhol Bratislavský futbalový zväz. 
V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. e) Stanov SFZ náhradníka dopingového senátu Odvolacej 
komisie SFZ volia všetci delegáti s právom hlasovať (87). 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 

Na zvolenie náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ je v 1. kole potrebná 
nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –   81 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získala kandidátka Lucia Knappková v 1. kole:  hlasov. 

Kandidátka Lucia Knappková splnila podmienky, získala nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za náhradníka dopingového 
senátu Odvolacej komisie SFZ v 1. kole voľby. 
Uznesenie: 



 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na náhradníka 
dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

20. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 
 

Na funkciu predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania kandiduje p. Juraj 
Obložinský, ktorého navrhol Jozef Kliment. 
V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. c) Stanov SFZ predsedu prvostupňového orgánu licenčného 
konania volia všetci delegáti s právom hlasovať (87). 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 

Na zvolenie predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania je v 1. kole potrebná 
nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –    81 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Juraj Obložinský v 1. kole:  81 hlasov. 

Kandidát Juraj Obložinský splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie predsedu prvostupňového orgánu 
licenčného konania SFZ v 1. kole voľby. 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na predsedu 
prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 



21. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 
 

Na funkciu podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania kandiduje p. Peter 
Michalík, ktorého navrhol Juraj Obložinský. 
V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. c) Stanov SFZ podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného 
konania volia všetci delegáti s právom hlasovať (87). 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 

Na zvolenie podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania je v 1. kole potrebná 
nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –    81 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Peter Michalík v 1. kole:  81 hlasov. 

Kandidát Peter Michalík splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie podpredsedu prvostupňového orgánu 
licenčného konania SFZ v 1. kole voľby. 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na podpredsedu 
prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

22. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
 

Na funkciu predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ  kandiduje p. Peter Kohút, 
ktorého navrhol Juraj Obložinský. 

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. c) Stanov SFZ predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
volia všetci delegáti s právom hlasovať (87). 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 
Na zvolenie predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania je v 1. kole potrebná 
nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 
Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 

Z toho: 



Za –    81 delegátov 

Proti – 0 delegátov 
Zdržalo sa 0 delegátov 

Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Peter Kohút v 1. kole:  81 hlasov. 
Kandidát Peter Kohút splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie predsedu odvolacieho orgánu licenčného 
konania SFZ v 1. kole voľby. 

Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na predsedu 
odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ. 
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

23. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
 

Na funkciu podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného SFZ konania kandiduje p. Matúš 
Štulajter, ktorého navrhol Peter Kohút. 
V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. c) Stanov SFZ podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného 
konania volia všetci delegáti s právom hlasovať (87). 
Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 

Na zvolenie podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ je v 1. kole potrebná 
nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. 

Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 
Z toho: 

Za –   81 delegátov 
Proti – 0 delegátov 

Zdržalo sa 0 delegátov 
Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Matúš Štulajter v 1. kole:  81 hlasov. 

Kandidát Matúš Štulajter splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie podpredsedu odvolacieho orgánu 
licenčného konania SFZ v 1. kole voľby. 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb na predsedu 
odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ. 



*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

24. Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ) 
 

Na funkciu kontrolóra SFZ kandiduje p. Ján Lipták, ktorého navrhol Jozef Paršo a Richard 
Havrilla. 

V zmysle čl. 42 ods. 3 písm. b) Stanov SFZ kontrolóra SFZ volia všetci delegáti s právom 
hlasovať (87). 

Konferencia schválila verejné hlasovanie o voľbe. 
Na zvolenie kontrolóra SFZ je v 1. kole potrebná nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov 
všetkých delegátov s právom hlasovať. 
Na 1. kolo voľby sa prezentovalo 81 delegátov s právom hlasovať. 

Z toho: 
Za –   81 delegátov 

Proti – 0 delegátov 
Zdržalo sa 0 delegátov 

Celkový počet hlasov, ktorý získal kandidát Ján Lipták v 1. kole:  81 hlasov. 
Kandidát Ján Lipták splnil podmienky, získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie kontrolóra SFZ v 1. kole voľby. 
Uznesenie: 
 
Členovia volebnej komisie SFZ potvrdzujú svojimi podpismi výsledky volieb kontrolóra SFZ.  
*uvedené v prílohe tejto zápisnice 

HLASOVANIE o návrhu : 
ZA  :  5   
PROTI :  0 
ZDRŽAL SA :  0 
 
VÝSLEDOK HLASOVANIA : 

❏ SCHVÁLENÉ 
 

25. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ 
 

Do dátumu stanoveného Volebnou komisiou SFZ (do 23:59 hodiny, 28. Januára 2018) nebol 
doručený žiadny návrh na funkciu "náhradník kontrolóra SFZ". Z uvedeného dôvodu sa  
 



Volebná komisia SFZ sa na svojom zasadnutí po konaní Volebnej konferencie SFZ, dňa 
2.2.2018 v Senci, jednomyseľne uzniesla, že doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu "člen 
VV SFZ - "náhradník kontrolóra SFZ", sa uskutoční na najbližšie konanej konferencii SFZ.    
 
 

26.        Rôzne 
 

K tomuto bodu neboli žiadne pripomienky. 
 

27.       Záver 
 
Za priebeh voľby poďakoval a zasadnutie VK SFZ ukončil Ladislav Benedikovič - predseda 
Volebnej komisie SFZ.  
 
Poučenie:  
 
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. 
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:                                       Zapisovateľ: 
 
 
.................................................   ..............................  
Ladislav B e n e d i k o v i č    Lukáš  P i t e k    
    


