ZÁPISNICA VOLEBNEJ KOMISIE (VK) PRI SSFZ
Konanej v Banskej Bystrici dňa 28.12.2021
Schôdzu viedol jej predseda JUDr. Peter Kohút
Prítomní členovia: 3 v rátane predsedu
Schôdza bola uznášania schopná.

Prerokovávané body programu:
1. Kontrola podaných návrhov na vyhlásené volené funkcie.
VK skontrolovala všetky podané návrhy na vyhlásené voľby pričom skonštatovala nasledovné:
a) Všetky podané návrhy boli podané v čas v stanovenom termíne
b) Z podaných návrhov nespĺňali podmienky 2 návrhy. Obidva boli podané MFK Nová Baňa a to
- návrh v prospech kandidáta p. Neuschla na funkciu predsedu SsFZ ; -návrh v prospech p.
Hagaru ako nezávislého pozorovateľa volieb.
VK zhodnotila, že navrhovateľ MFK Nová Baňa nespĺňa podmienky aktívnej legitimácie na podávanie
návrhov podľa čl. 2 ods. 3 Volebného poriadku SsFZ v nadväznosti na čl. 23 bod 2 písm. b.) Stanov
SsFZ, nakoľko tento člen nemá v súťažiach spravovaných SsFZ družstvo dospelých. Z tohto dôvodu
boli obidva návrhy vylúčené ako podané neoprávnenou osobou.
c) VK berie na vedomie späťvzatie návrhu FK Brezno pre navrhovaného kandidáta p.
Gemzického ako delegáta na konferenciu SFZ.
Z vyššie uvedeného dôvodu bol tento kandidát vyradený a v ďalšom sa s ním VK nezaoberala.
d) Všetci navrhovaní kandidáti vyjadrili so svojou kandidatúrou súhlas a spĺňajú podmienky na
výkon funkcie o ktorú sa uchádzajú.
Na základe vyššie uvedeného bola jednohlasne schválená kandidátna listina na voľby do
orgánov SsFZ. Menoslov kandidátov aj s kandidatúrou na volenú funkciu a navrhovateľom tvorí
prílohu tejto zápisnice.
VK poverila vedúceho sekretára SsFZ L. Matejku na zverejnenie tejto kandidatúry
v Spravodajcovi.

2. Technické zabezpečenie volieb
Na základe schválenej kandidátnej listiny VK rozhodla odporučiť konferencii na funkcie s jedným
kandidátom ako verejné hlasovanie a na funkcie s viacerými kandidátmi (predseda SsFZ a predseda
Revíznej komisie) ako tajné hlasovanie.
VK zaviazala tajomníka SsFZ p. Matejku na prípravu hlasovacích lístkov na tajné voľby v rôznych
farebných prevedeniach (pre každú funkciu iná farba), tak aby boli splnené podmienky podľa čl. 4
bod. 13 Volebného poriadku, ako aj zabezpečenie skrutátorov na voľbách oslovením vhodných osôb.
Ostatné technické zabezpečenie budú riešené priebežne až do volieb v spolupráci s predsedom VK p.
Kohútom.

-

2–

3. Rozhodnutie o návrhu na pozorovateľa
Z podaných návrhov (tento bol vylúčený) je zrejmé, že členovia chceli na konferencii ustanoviť
prítomnosť nezávislého pozorovateľa volieb podľa čl. 3 ods. 7 Volebného poriadku. O tomto návrhu
rozhoduje priamo VK, alebo konferencia.
Z vyššie uvedeného dôvodu VK jednohlasne zamietla povolenie nezávislého pozorovateľa na
nastávajúcej konferencii z nasledovného dôvodu:
-

Na konferencii budú okrem iného prebiehať aj voľby do samotnej VK, kde ak budú
navrhovaní kandidáti schválení, tak je to prejav dôvery členskej základne SsFZ (zastúpenej
delegátmi) voči týmto kandidátom a preto nevidíme dôvod, aby nad takto priamo novo
zvolenými členmi VK bol ešte vykonávaný dozor. Toto by sa dalo považovať za určitý prejav
nedôvery voči členom VK. Navrhovaný kandidát sa mohol uchádzať vo voľbách ako kandidát
na člena do VK (ak ho navrhne riadny člen), kde by mohol riadne vykonávať svoju funkciu
a niesť za ňu aj zodpovednosť tým, že sa podpíše na zistené výsledky v zmysle volebného
poriadku.

4. Žiadosť o doplnenie kandidátnej listiny na Výkonný Výbor SsFZ
VK na svojom zasadaní zistila, že na kandidátnej listine priamo do VK je nedostatočný počet
kandidátov (komisia má mať 5 členov a navrhovaní sú iba 4 kandidáti), pričom chýba jeden kandidát
za BB kraj.
Z tohto dôvodu sa VK obracia so žiadosťou na Výkonný Výbor SsFZ o doplnenie
kandidátnej listiny o jedného člena za BB kraj (samozrejme už len na samotnej konferencii).
Odporučili by sme navrhovaného pozorovateľa p. Hagaru, ktorý s daným vyjadril predbežný súhlas.
Zároveň žiadame o doplnenie kandidátnej listiny na funkcie náhradníkov VK a to jedného
náhradníka z každého kraja, aby v prípade nemožnosti vykonávať svoju funkciu riadneho člena (ako
sa napr. stalo aj v tomto volebnom období) mohol na jeho uvoľnené miesto nastúpiť zvolený
náhradník a nemuseli sa kvôli tomu konať doplňujúce voľby.
Predložiť danú požiadavku na najbližšie rokovanie VV zaväzuje VK vedúceho sekretára SsFZ
L. Matejku.

JUDr. PETER KOHÚT
predseda

