
Zápisnica č. 03/18 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 12. marca 2018 v

Bratislave.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ

Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK

Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ

Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK

Tibor Végh - zástupca ÚLK

Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 

Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ

Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ

Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky

Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov

Petr Kašpar – zástupca ÚLK

Ospravedlnení: Dušan Radolský – zástupca trénerov

Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ

Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ 

Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ

Program: 

1.     Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu

2.     Kontrola plnenia uznesení

3.     Voľby na volené funkcie, ktoré spadajú do pôsobnosti členov výkonného výboru

SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm o) q) a r) Stanov SFZ

4.     Poverenie na výkon činnosti kontrolóra SFZ v zmysle 37 ods. 9 Stanov SFZ

5.     Poverenie na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle 37

ods. 9 Stanov SFZ

6.     Schvaľovanie návrhu rozdelenia finančných prostriedkov v II. etape projektu 

podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry



7.     Schvaľovanie návrhu zloženia komisie na prípravu podkladov a vyhodnotenie 

ponúk v rámci verejného obstarávania pre výstavbu 4 ihrísk s umelou trávou

8.     Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho 

a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2018/19

9.     Správa o činnosti licenčnej komisie v roku 2017

10.  Informácia  o konaní  42.  Kongresu  UEFA v dňoch  25.-26.februára  2018  v

Bratislave 

11.  Informácia o odvolaní sa kandidáta na pozíciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov 

proti rozhodnutiu Volebnej komisie SFZ

12.  Schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ

13.  Informácia o charitatívnej reklame

14.  Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie

mesiaca február 2018

15.  Diskusia

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.

Zasadnutie otvoril  a viedol prezident SFZ Ján Kováčik.  Na začiatku predstavil  návrh programu

zasadnutia a dal o ňom hlasovať.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.

Kontrolu vykonal GS SFZ Jozef Kliment.

Uznesenie č. 119/17 VV SFZ:

1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho

dorastu.



2) VV SFZ ukladá predkladateľovi prerokovať návrh s klubmi prostredníctvom Technického úseku

SFZ a predsedov RFZ a následne tento materiál predložiť na schválenie až po volebnej februárovej

konferencii.

T: v texte

Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.

Táto úloha je predložená na zasadnutí ako samostatný bod programu.

Uznesenie č. 139/17 VV SFZ:

1) VV SFZ schvaľuje termín 4. december 2017 za konečný deň na zasielanie návrhov dejiska finále

Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2017/18.

2) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť upraviť Rozpis republikových súťaží riadených SFZ tak, aby

rozhodnutie  o  určení  dejiska  finále  Slovnaft  Cup-u  prijal  výkonný  výbor  vždy  najneskôr

pred začatím súťažného ročníka Slovnaft Cup-u.

T: v texte

Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.

Pri príprave návrhu Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ na ročník 2018/19 bude upravená

aj časť týkajúca sa rozhodnutia o termíne určenia dejiska finále Slovnaft Cup-u.

Uznesenie č. 157/17 VV SFZ:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o záveroch pracovného stretnutia zástupcov DK SFZ,

ÚLK, LPO a LPEK SFZ v súvislosti so zápasom DAC Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava.

2) VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ na vytvorenie pracovnej skupiny pre novelizáciu

Disciplinárneho poriadku SFZ.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.

Pracovná  skupina  pripraví  novelizáciu  Disciplinárneho  poriadku  SFZ pre  nový  súťažný  ročník

2018/19.

Uznesenie č. 30/18 VV SFZ:

1)  VV SFZ berie  na  vedomie  informáciu  o  zabezpečení  príjmov  Nadácie  slovenského  futbalu

prostredníctvom časti prostriedkov z pokút uložených DK SFZ.

2)  VV SFZ ukladá  generálnemu sekretárovi  SFZ upraviť  znenie  Rozpisu  republikových súťaží

riadených Slovenským futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2018/2019



tak, aby výnosy z pokút uložených v rámci pôsobnosti DK SFZ (po odpočítaní časti určenej pre

ÚLK a IS BŠP) boli príjmami Nadácie slovenského futbalu. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.

Pri príprave návrhu Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ na ročník 2018/19 bude upravená

aj časť týkajúca sa  výnosov z pokút uložených v rámci pôsobnosti DK SFZ (po odpočítaní časti

určenej pre ÚLK a IS BŠP) tak, aby boli príjmami Nadácie slovenského futbalu. 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3:  Voľby na volené funkcie, ktoré spadajú do pôsobnosti členov výkonného výboru

SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm o) q) a r) Stanov SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Jaroslavovi

Rybánskemu, ktorý viedol priebeh volieb a ustanovovanie do funkcií.

V súvislosti  tým,  že  na  konferencii  SFZ dňa 2.  februára 2018 sa uskutočnili  voľby predsedov

a podpredsedov  komisií,  ktorých  voľba  spadá  do  právomoci  konferencie  SFZ,  bolo  potrebné

uskutočniť voľbu členov komisií SFZ v zmysle príslušných ustanovení stanov SFZ.

Členovia VV SFZ obdržali aktualizovanú verziu kandidátov na volené funkcie, keďže termín na

zasielanie  návrhov uplynul  07.03.2018 o  23:59 a  materiály  sa  členom VV SFZ expedovali  už

05.03.2018. Kompletný zoznam kandidátov sa po celý čas nachádzal na webovom odkaze:

http://www.futbalsfz.sk/kandidati-vvsfz

Postup pri voľbe a ustanovovaní do funkcie prebiehal tak, že pred každou voľbou boli predstavení

kandidáti  na  volené  funkcie,  navrhovateľ,  ktorý  návrh  zaslal  a  napokon  voľná  diskusia  k

jednotlivým kandidátom. Všeobecným súhlasom sa členovia VV SFZ dohodli na procedurálnom

postupe v súvislosti s hlasovaním. V niektorých prípadoch sa hlasovalo o kandidátoch spoločne, v

niektorých prípadoch, tam, kde nebol všeobecný súhlas a presvedčenie o navrhovanom kandidátovi,

sa hlasovalo samostatne.

V zmysle čl. 52 ods. 2) Rozhodnutia výkonného výboru:

„Výkonný  výbor  prijíma  rozhodnutia  nadpolovičnou  väčšinou  všetkých  členov  (8).  Ak  v  čase

zasadnutia výkonného výboru nie sú všetky miesta členov výkonného výboru podľa článku 48 ods.

2  obsadené,  výkonný  výbor  prijíma  rozhodnutia  nadpolovičnou  väčšinou  všetkých  členov

výkonného  výboru,  ktorí  sú  v  čase  zasadnutia  výkonného  výboru  zvolení  do  funkcie  člena

http://www.futbalsfz.sk/kandidati-vvsfz


výkonného výboru a vykonávajú funkciu člena výkonného výboru,  nikdy však menším počtom

hlasov ako 5.“

Keďže doposiaľ nebol zvolený do VV SFZ zástupca hráčov, teda 14. člen orgánu, za nadpolovičnú

väčšinu sa v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia Stanov SFZ považovalo 7 hlasov. 

Hlasovania:

1. Revízna komisia SFZ:

a) VV SFZ volí  za členov Revíznej komisie SFZ p. Štefana Vaľka, p. Ladislava Slanca, p.

Eugena Ciráka a p. Miroslava Makového.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

b) VV SFZ volí za člena Revíznej komisie SFZ p. Ľudovíta Hrmu.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 0

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania –11

Pán Ľudovít Hrmo nebol zvolený za člena Revíznej komisie SFZ.

2. Disciplinárna komisia SFZ:

a) VV SFZ volí za členov Disciplinárnej komisie SFZ p. Petra Poteckého, p. Petra Reisza, p. 

Petra Vachana, p. Jozefa Škríbu, p. Miroslava Jablonického, p. Mariána Vereša, p. Františka 

Lunáka, p. Róberta Dadykina a p. Miroslava Urbana.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

b) VV SFZ volí za člena Disciplinárnej komisie SFZ p. Juraja Novockého.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 1 (P. Sepeši)

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 10

Pán Juraj Novocký nebol zvolený za člena Disciplinárnej komisie SFZ.

c) VV SFZ volí za člena Disciplinárnej komisie SFZ p. Jána Barzciho.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 2 (P. Sepeši, Juraj Jánošík)

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 9

Pán Ján Barczi nebol zvolený za člena Disciplinárnej komisie SFZ.

d) VV SFZ volí za člena Disciplinárnej komisie SFZ p. Lukáša Radoského.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 0

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 11

Pán Lukáš Radoský nebol zvolený za člena Disciplinárnej komisie SFZ.

3. Odvolacia komisia SFZ:

VV SFZ volí za členov Odvolacej komisie SFZ p. Miroslava Bobáka p. Pavla Malicha, p. 

Borisa Benkoviča a za náhradníka Odvolacej komisie SFZ p. Ladislava Polku.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

4. Prvostupňový orgán licenčného konania SFZ:

VV SFZ volí za členov Prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ p. Petra Michalíka, p.

Borisa Gogu a p. Timoteja Minaroviča.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



5. Odvolací orgán licenčného konania SFZ

VV SFZ volí za členov Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ p. Borisa Kordoša, p. 

Tomáša Suchého a p. Viliama Kupca.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

6. Komisia delegátov SFZ:

V rámci predstavovania kandidátov bolo zdôraznené, že na pozíciu predsedu komisie boli navrhnutí

dvaja kandidáti. Pána Františka Košičára navrhol GS SFZ a pána Ľubomíra Suchého navrhol BFZ. 

O kandidátoch sa hlasovalo v abecednom poradí, teda najskôr o tomto uznesení:

a) VV SFZ ustanovuje za predsedu Komisie delegátov SFZ p. Františka Košičára.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 7

Proti – 3 (J. Jánošík, T. Végh, M. Ružbarský)

Zdržali sa hlasovania – 1 (P. Kašpar)

Pán František Košičár bol nadpolovičnou väčšinou hlasov členov VV SFZ ustanovený za predsedu

Komisie delegátov SFZ. O druhom kandidátovi sa preto nehlasovalo.

b) ustanovuje za členov Komisie delegátov SFZ p. Jána Majsniara, p. Jaroslava Švarca, p. 

Eduarda Chalmovianského a p. Ervína Kissa.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

7. Komisia pre štadióny a ihriská SFZ

a) VV SFZ ustanovuje za predsedu Komisie pre štadióny a ihriská SFZ p. Ladislava Liptáka.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

b) VV SFZ ustanovuje za členov Komisie pre štadióny a ihriská SFZ p. Romana Uváčeka, p. 

Vendelína Novysedláka, p. Milana Vorčáka a p. Miloša Kopču.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

8. Legislatívno-právna a etická komisia SFZ 

a) VV SFZ ustanovuje za predsedu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ p. Jozefa 

Malicha.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

b) VV SFZ ustanovuje za členov Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ p. Romana 

Huszára, p. Mareka Holbíka, p. Tomáša Gábriša, p. Miroslava Vereba, p. Jaroslava Čolláka, 

p. Andreja Porubana, p. Marcela Dolobača, p. Mareka Majtána, p. Branislava Harabína, p. 

Alexandra Bíra, p. Patrika Hrbeka, p. Ľuboša Jurča, p. Viktora Karela a p. Jozefa 

Krenického.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

9. Komisia partnerov SFZ

a) VV SFZ ustanovuje za predsedu Komisie partnerov SFZ p. Marcela Gregu.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

b) VV SFZ ustanovuje za člena Komisie partnerov SFZ p. Štefana Kormana.

c) VV SFZ vyhlasuje doplňujúce voľby za členov Komisie partnerov SFZ, ktoré sa uskutočnia

na aprílovom zasadnutí VV SFZ. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov

na funkcie ustanovované výkonným výborom SFZ aj ISSF číslom kandidáta doručili do 27. 

marca 2018 do 23:59 na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy 

„Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na výkonný výbor SFZ,

d) VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby 

predložil dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

10. Športovo-technická komisia SFZ

a) VV SFZ ustanovuje za predsedu Športovo-technickej komisie SFZ p. Jána Panáka.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

b) VV SFZ ustanovuje ustanovuje za členov Športovo-technickej komisie SFZ p. Jána 

Šuniara, p. Jána Onofreja, p. Františka Nagyho a p. Miroslava Macu.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

11. Komisia rozhodcov SFZ

V rámci diskusie k tomuto hlasovaniu bol predložený návrh, aby komisia do budúcnosti pracovala v

rozšírenom zložení. A teda, aby bol aj upravený štatút komisie v zmysle, že sa navýši počet členov 

navrhnutých VV SFZ z jedného na dvoch. V ostatnom zložení komisie bude naďalej platiť 



regionálny princíp. Podľa toho sa následne hlasovalo o kandidátoch s tým, že o návrhoch na pána 

Jána Fašunga a pána Igora Kršku sa bude hlasovať na aprílovom zasadnutí. 

a) VV SFZ ustanovuje za členov Komisie rozhodcov SFZ p. Artura Jakubca, p. Ľubomíra 

Udvardyho a p. Tibora Jančoviča.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 1 (J. Paršo)

Návrh uznesenia bol schválený.

b) VV SFZ ustanovuje za člena Komisie rozhodcov SFZ p. Jána Plošticu.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 0

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 11

Pán Ján Ploštica nebol ustanovený za člena Komisie rozhodcov SFZ.

c) odkladá ustanovenie člena Komisie rozhodcov SFZ navrhovaného členmi VV SFZ na 

aprílové zasadnutie. K tomuto odkladu uložil povinnosť upraviť Štatút komisie rozhodcov 

SFZ v čl. 5 s názvom "Zloženie komisie" tak, aby sa navýšil počet členov navrhnutých VV 

SFZ z jedného na dvoch. V ostatnom zložení komisie bude naďalej platiť regionálny princíp.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

12. Licenčná komisia SFZ:

a) VV SFZ ustanovuje za predsedu Licenčnej komisie SFZ p. Juraja Obložinského. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



b) VV SFZ ustanovuje za členov Licenčnej komisie SFZ p. Daniela Chmúrneho, p. Jána Fa-

šunga, p. Miroslava Richnáka, p. Petra Michalíka, p. Milana Sládkoviča, p. Andreja Rozvad-

ského, p. Borisa Brenčiča, p. Vladimíra Brenčiča, p. Ivana Dežďa a p. Tomáša Ďuríka.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

Ustanovovanie zástupcu SFZ v Revíznej komisii Slovenského futsalu sa nekonalo, nakoľko nebol

doručený žiadny návrh.

K bodu 4: Poverenie na výkon činnosti kontrolóra SFZ v zmysle 37 ods. 9 Stanov SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. V súvislosti s tragickou udalosťou, úmrtím kontrolóra SFZ

p. Jána Liptáka bol predložený návrh, aby sa primerane postupovalo v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov

SFZ, ktorý sa vzťahuje k zániku výkonu funkcie člena voleného orgánu SFZ pred uplynutím funkč-

ného obdobia.

V zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ:

"Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu SFZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia,

môže výkonný výbor na návrh prezidenta alebo iného člena výkonného výboru poveriť inú osobu

výkonom  funkcie  namiesto  dotknutého  člena  orgánu  do  najbližšieho  zasadnutia  orgánu

oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán SFZ nového

člena orgánu SFZ na zostávajúcu časť funkčného obdobia. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený

nový člen orgánu SFZ, pokračuje poverená osoba vo výkone funkcie až do zvolenia nového člena

orgánu SFZ.”

Na základe  uvedeného ustanovenia  stanov SFZ prezident  SFZ p.  Ján Kováčik  navrhol  poveriť

výkonom funkcie kontrolóra SFZ p. Štefana Vaľka. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ poveruje na výkon činnosti  kontrolóra SFZ v zmysle čl.  37 ods. 9 stanov SFZ p.

Štefana Vaľka. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 5: Poverenie na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle 37

ods. 9 Stanov SFZ

Bod otvoril  prezident  SFZ Ján  Kováčik.  Rovnako  ako v  predchádzajúcom bode,  v  súvislosti  s

tragickou udalosťou, úmrtím člena Komory SFZ pre riešenie sporov p. Jozefa Čorbu bol predložený

návrh, aby sa aj v tomto prípade primerane postupovalo v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ, ktorý sa

vzťahuje k zániku výkonu funkcie člena voleného orgánu SFZ pred uplynutím funkčného obdobia.

V zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ:

"Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu SFZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia,

môže výkonný výbor na návrh prezidenta alebo iného člena výkonného výboru poveriť inú osobu

výkonom  funkcie  namiesto  dotknutého  člena  orgánu  do  najbližšieho  zasadnutia  orgánu

oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán SFZ nového

člena orgánu SFZ na zostávajúcu časť funkčného obdobia. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený

nový člen orgánu SFZ, pokračuje poverená osoba vo výkone funkcie až do zvolenia nového člena

orgánu SFZ.”

Na základe uvedeného ustanovenia stanov SFZ prezident SFZ p. Ján Kováčik a viceprezident SFZ

pre profesionálny futbal p. Ivan Kozák navrhli poveriť výkonom funkcie člena Komory SFZ pre

riešenie sporov p. Ľubomíra Messingera ml.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ poveruje na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle čl. 37

ods. 9 stanov SFZ p. Ľubomíra Messingera ml. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu rozdelenia finančných prostriedkov v II. etape projektu pod-

pory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi

Dedíkovi, ktorý informoval o rozdelení finančných prostriedkov v 2. etape projektu podpory rekon-

štrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.



V rámci realizácie 1.  etapy projektu  došlo k odstúpeniu  niektorých úspešných žiadateľov,  či  už

z dôvodu nerealizovania projektu, alebo z dôvodu žiadosti o zmenu účelu projektu podaním novej

žiadosti v rámci jeho druhej etapy. Vzhľadom na uvedené je v rámci aktuálneho stavu prerozdelená

v prvej etape suma 2.686.000,- eur (BFZ 276.000,- eur, ZsFZ 850.000,- eur, SsFZ 835.000,- eur,

VsFZ 725.000,-  eur)  a prerozdelenie  zvyšných finančných  prostriedkov  bolo  navrhnuté  v rámci

druhej etapy na základe územného princípu.

V zmysle  uznesenia VV SFZ zo  dňa 7.11.2017 k projektu "Podpora výstavby,  rekonštrukcie a

dobudovania  futbalovej  infraštruktúry",  posúdila  7-členná  pracovná  skupina  žiadosti  podané  k

31.1.2018 v rámci druhej etapy projektu.

Kompletný zoznam úspešných žiadateľov je možné nájsť na webovej stránke SFZ:

https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/03/6f67fa2a-acc5-4713-a9f9-

59cd4b0794a2.pdf

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh rozdelenia finančných prostriedkov v II. etape projektu podpory

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7:  Schvaľovanie  návrhu  zloženia  komisie  na  prípravu  podkladov  a vyhodnotenie

ponúk v rámci verejného obstarávania pre výstavbu 4 ihrísk s umelou trávou

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi

Dedíkovi, ktorý predstavil  návrh  zloženia komisie na prípravu podkladov a vyhodnotenie ponúk

v rámci verejného obstarávania pre výstavbu 4 ihrísk s umelou trávou.

Cieľom  národného  športového  projektu  podpory  výstavby  tréningových  futbalových  ihrísk  s

umelou  trávou  a  súvisiacej  infraštruktúry  v  rokoch  2017  až  2019  je  zabezpečiť  zlepšenie

existujúcich  podmienok  pre  realizáciu  kvalitného tréningového procesu  v  štyroch lokalitách  na

území  Slovenskej  republiky.  Futbalová  infraštruktúra  bude  následne  využívaná  na  tréning  a

zápasovú prax pre potreby všetkých futbalových  klubov nachádzajúcich sa v príslušnej oblasti, t.j.

futbalová infraštruktúra bude mať širšie využitie, bude k dispozícii viacerým futbalovým klubom

nachádzajúcim sa v regióne a nebude určená výlučne len pre potreby jedného futbalového klubu.



Výber  miest  zároveň  zohľadňuje  možnosť  využívania  tréningového  ihriska  s  umelou  trávou  aj

počas zimných mesiacov, čo má vychádzajúc z bežných poveternostných podmienok vybraných

lokalít opodstatnenie. 

 Po  posúdení  súčasného  stavu  a  kvality  existujúcej  tréningovej  infraštruktúry  a  po  zohľadnení

realizácie podobných projektov, ktoré SFZ realizoval a realizuje z investičných programov donorov

(FIFA  a  UEFA)  väčšinou  na  území  západného  Slovenska  s  cieľom  proporčného  rozloženia

finančnej podpory a čo najlepšieho pokrytia územia Slovenskej republiky z hľadiska dispozície a

budúceho  využívania  futbalovej  infraštruktúry  bude  projekt  realizovaný  v  lokalitách  Martin,

Poprad, Košice a Banská Bystrica.

Na realizáciu projektu vo všetkých mestách, t.j. všetkým priamym realizátorom je vyčlenená suma

500 tis. eur s termínom použitia finančných prostriedkov do 31.12.2019.

 Jednou zo základných podmienok realizácie projektu je dodržanie pravidiel verejného obstarávania

a právnej úpravy zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov zo strany priamych realizátorov projektu v celom procese

realizácie projektu. 

Bol  preto  predložený  návrh  na  zloženie  komisie  na  prípravu  podkladov  a vyhodnotenie  ponúk

v rámci verejného obstarávania pre výstavbu vyššie uvedených 4 ihrísk s umelou trávou:

Jozef  Kliment,  Richard  Havrilla,  Peter  Dedík,  Milan  Vojtek,  Ladislav  Lipták,  Jaroslav

Rybánsky, Helena Polónyi (bez práva hlasovať).

Úlohy komisie:

1. Príprava  súťažných  podkladov,  vrátane  podmienok  účasti  a stanovenie  kritérií  na

vyhodnotenie ponúk. 

2. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk uchádzačov. 

V rámci diskusie k tomuto bodu boli členovia VV SFZ informovaní od predsedu VsFZ p. Richarda

Havrillu, že VV VsFZ rozhodol o zmene miesta  výstavby ihriska s umelým povrchom z projektu

UEFA HatTrick, kde pôvodne navrhnuté mesto Košice nahradilo mesto Svidník. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ schvaľuje  návrh zloženia komisie na prípravu podkladov a vyhodnotenie ponúk

v rámci verejného obstarávania pre výstavbu 4 ihrísk s umelou trávou.



2) VV SFZ berie na vedomie rozhodnutie VV VsFZ, ktorý schválil zmenu miesta výstavby

ihriska s umelým povrchom z projektu UEFA HatTrick, kde pôvodne navrhnuté mesto Košice

nahradilo mesto Svidník. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K  bodu  8:  Schvaľovanie  návrhu  na  úpravu  riadenia  a organizácie II.  ligy  staršieho

a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2018/19

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi VsFZ p. Richardovi Havrillovi,

ktorý ostatných členov VV SFZ požiadal o preloženie tohto bodu na aprílové zasadnutie, nakoľko je

potrebný časový priestor na dokomunikovanie tohto návrhu s klubmi v regiónoch. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a

mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2018/19 na aprílové zasadnutie.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Správa o činnosti licenčnej komisie v roku 2017

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-

stavil Správu o činnosti licenčnej komisie v roku 2017.

Komisia v uplynulom roku plnila  ako základné (príprava a priebeh licenčného konania,  vrátane

vykonania preverenia až troch klubov II. ligy – FC Nitra, MFK Skalica a FC VSS Košice v tzv.

skrátenom licenčnom konaní), tak aj viaceré mimoriadne úlohy. Najmä úspešné ukončenie UEFA

Compliance auditu (vykonaný ešte koncom augusta 2016), keď komisia po 5 mesačnej komunikácii

s predstaviteľmi UEFA a audítorskou spoločnosťou Deloitte, obhájila všetky svoje kroky a postupy

pri preverovaní klubov v predchádzajúcom licenčnom konaní. Audit bol v januári 2017  ukončený

bez udelenia akejkoľvek sankcie SFZ alebo klubom, len s jedným udeleným opatrením a jedným

odporučením,  ktoré  sa  týkali  presnejšieho  vymedzenia  tzv.  reportovacieho  perimetra  jedného



preverovaného klubu a povinnosti licenzora informovať všetky preverované kluby, že akékoľvek

platby spriaznených strán, týkajúce sa zamestnancov, musia byť uvádzané vo finančnej licenčnej

dokumentácii, predkladanej na preverovanie. 

Súčasťou mimoriadnych úloh bola aj príprava a vykonanie dozorového auditu SGS (udelené dve

pochvaly  za  dlhoročné  udržiavanie  vysokej  úrovne  vedenia  dokumentácie  a riadenia  KLS  v

podmienkach SFZ,  ako aj  za  zodpovednú prípravu na vykonanie  auditu)  a  plnenie  úloh  UEFA

Benchmarkingu. LcK pokračovala v spolupráci s komisiou SFZ pre štadióny a ihriská (ďalej len

KŠI) pri obnovovaní   certifikátov   štadiónov klubov   FL, tajomník komisie zabezpečil predbežné

nahlásenie všetkých štadiónov – možných miest stretnutí v klubových súťažiach UEFA 2017/18,

aktualizoval ich infraštruktúrne dotazníky v systéme UEFA FAME a zabezpečil aj vykonanie zmien

autorizovaných osôb pre UFFP IT systém až piatich klubov FL.

1.  Komisia  sa  na  svojich  zasadnutiach  schádzala  pravidelne  –  minimálne  raz  mesačne,  okrem

mesiacov  júl  a august,  v ktorých  nezasadá.  V hodnotenom  období  sa  uskutočnilo  10  riadnych

zasadnutí LcK, pričom priemerná účasť členov komisie na zasadnutí bola 85%. Všetky zasadnutia

sa  uskutočnili  v sídle  SFZ  a  z  každého bola  vyhotovená  zápisnica  s prijatými  úlohami  a

uzneseniami,  ktorej  kópia  je  archivovaná  na  SFZ.  V prípade  prijatia  dôležitých  uznesení,  sa

zápisnica zasielala na vedomie aj generálnemu sekretárovi SFZ. 

2.  Základným spôsobom komunikácie alebo  zasielania dokumentácie medzi členmi LcK, ale aj

s ďalšími  orgánmi  SFZ  bola  emailová  komunikácia.  Predseda  a/alebo  tajomník  komisie  však

viaceré záležitosti KLS prerokovali aj na stretnutiach s prezidentom a/alebo generálnym sekretárom

SFZ,  predsedami  niektorých  odborných  komisií  SFZ.  V prípade  predkladania  materiálov  na

rokovanie  VV SFZ sa  aspoň jeden z nich týchto rokovaní zúčastňoval osobne. 

Dlhoročnou súčasťou činnosti komisie je aj aktívna komunikácia s riadiacim orgánom FL - Úniou

ligových  klubov  (ďalej  len  ÚLK).  Táto  prebiehala  najmä  formou  osobných  stretnutí  predsedu

a tajomníka  komisie  s vedením  ÚLK,  najmä  s jej  prezidentom,  ako  aj  pravidelnou  účasťou

tajomníka komisie (prípadne aj predsedu) na zasadnutiach Prezídia ÚLK. No v uplynulom roku sa

prezident  ÚLK Ivan Kozák osobne zúčastnil  aj  pravidelného licenčného workshopu, zasadnutia

prvostupňového orgánu licenčného konania a aj časti auditu SGS.    

Permanentná  komunikácia  prebiehala  aj  s klubmi  –  žiadateľmi  o udelenie/držiteľmi  licencie.

V období prípravy na licenčné konanie, boli klubom podľa ich požiadaviek a potrieb poskytnuté

možnosti osobných stretnutí a konzultácií, najmä s odborníkmi pre finančné licenčné kritériá alebo s

tajomníkom komisie.  Po  udelení  licencie  komunikácia  spočívala  najmä v monitorovaní  plnenia

opatrení  uložených  klubu  licenčnými  orgánmi,  či  kontrole  plnenia  splátkových  kalendárov,

predložených v rámci licenčného konania.  



3.  V hodnotenom roku  LcK  na  svojich  zasadnutiach  prerokovala  a  prijala  spolu  46  uznesení.

Všetky boli  splnené,  resp.  realizované.  Nad rámec prijatých uznesení  a úloh  komisia  asistovala

klubom FL v komunikácii  s niektorými oddeleniami UEFA, a   to  najmä v procese nahlasovania

štadiónov  pre  stretnutia  v klubových  súťažiach  UEFA,  plnení  úloh  UFFP,   pri  zmenách

autorizovaných osôb klubov pre UFFP IT systém alebo pri aktualizácii štadiónových dotazníkov

klubov. Za hodnotený rok LcK neeviduje tzv. „nevybavenú vec“, neriešila žiadnu námietku alebo

sťažnosť na jej činnosť alebo činnosť a postupy niektorého jej člena a nie je mi známe, že by sa

takýmto podnetom voči LcK alebo niektorému jej členovi museli zaoberať príslušné orgány SFZ.  

4.  Školiace  aktivity  komisie  boli  primárne  zamerané  na  prípravu  klubov  na  licenčné  konanie,

plnenie úloh UFFP, resp. informovanie klubov o vývoji a novinkách v KLS.

Dňa 20. februára 2017 sa konal XI. licenčný workshop, na ktorom, okrem problematiky samotného

licenčného  konania,  boli  klubom  prezentované  všetky  informácie  a dokumenty,  týkajúce  sa

opatrení,  ktoré  boli  do  preverovania  klubov  implementované  v súvislosti  so  závermi

a odporúčaniami vykonaných auditov UEFA a SGS. 

Ing.  Rozvadský  –  autorizovaná  osoba  SFZ  pre  UFFP  ITS  vykonal  zaškolenie  nových

autorizovaných  osôb  klubov  na  používanie  systému  a vkladanie  dát,  potrebných  pre  plnenie

požiadaviek finančného monitorovania a FFP v súťažiach UEFA.

 

V októbri 2017 sa pp. Rozvadský a   Vojtek zúčastnili   Výročného licenčného workshopu  UEFA

v Čiernej Hore a  získané poznatky a informácie obratom „posunuli“ ako do práce komisie, tak aj

priamo futbalovým klubom (Správa o workshope UEFA, Audite SGS, ale aj o ďalšom vývoji v KLS

bola predložená na zasadnutie VV SFZ v novembri 2017). 

Dôležité  informácie  LcK  pravidelne  zverejňovala  v  Úradných  správach  SFZ  (web  SFZ

a sobotňajší  Šport),  informácie  o KLS  a licenčnom  konaní  sa  objavili  aj  v niektorých  ďalších

elektronických alebo tlačených médiách (najmä v  súvislosti so skráteným licenčným konaním voči

FC VSS Košice a ďalším dvom klubom uchádzajúcim sa splnenie podmienok pre vstup do FL

súťažného ročníka 2017/18). Viaceré informácie alebo zaškolenia boli prezentované / vykonané aj

priamo na zasadnutiach Prezídia ÚLK alebo v kluboch.

5.  Priebeh a výsledky licenčného konania, týkajúceho sa udeľovania licencií klubom na licenčnú

sezónu 2017/18, vrátane výsledkov skráteného licenčného konania voči trom klubom II. ligy, boli

spracované v Správe o licenčnom cykle 2016/17, predloženej VV SFZ na jeho rokovanie v júni

2017.

Záver a námety pre budúcnosť:



1. Činnosť LcK v roku 2017 bola vyhodnotená pozitívne. Všetky kľúčové úlohy splnila odborne na

výške a v stanovených termínoch. Je to najmä dlhoročne stabilizovanému personálnemu zloženiu

komisie a spoľahlivej činnosti jej tajomníka.

2. Spolupráca  s  inými  orgánmi  SFZ bola  bezproblémová  a obojstranne prospešná. V rámci  SFZ

pokračovala užšia spolupráca najmä s KŠI. LcK však spolupracovala aj komisiou SFZ pre riadenie

II.  ligy   (príprava  licenčného  konania  pre  II.  ligu  mužov),  technickým  úsekom  SFZ,  úsekom

mládeže a  rozvoja (licenčný systém mládeže), bezpečnostným manažérom SFZ, medzinárodným a

organizačným úsekom SFZ, či matrikou SFZ.  

3. Počet členov komisie (12) naďalej považujem za plne opodstatnený. Pozície odbor- níkov pre

licenčné kritériá sú párované jednak z dôvodu vzájomnej zastupiteľnosti a tiež z dôvodu, že jeden

odborník by za cca 5 týždňov licenčného konania nebol schopný zodpovedne preveriť (čo je jedna z

hlavných priorít  LcK počas  licenčného konania),  a potom aj  celoročne monitorovať  12 klubov.

Zostávajúcimi členmi komisie sú predseda a tajomník.

4. Bude  pokračovať  spolupráca  s  ÚLK,  KŠI, bezpečnostným  manažérom  SFZ,  príp.  ďalšími,

nakoľko práve v tejto spolupráci sa už vykonalo pomerne veľa a sú tu najúčinnejšie mechanizmy

zavádzania a vykonávania kontroly plnenia požiadaviek KLS, plnenia licenčných kritérií, opatrení,

uložených  klubom  licenčnými  orgánmi,  či  požiadaviek  Zákona  o športe.  V tejto  oblasti  boli

členovia LcK aj v uplynulom roku nápomocní pri tvorbe alebo pripomienkovaní viacerých noriem

SFZ (Smernica  licenčného  konania  pre  II.  ligu  mužov,  Rozpisy  súťaží  riadených  SFZ a ÚLK

a pod.)  a  tlačív,  ale  aj  pri  organizovaní  potrebných  procesov,  rokovaní  a stretnutí  všetkých

zainteresovaných.

5.  Do budúcnosti  je  možnosť  diskusie  zainteresovaných strán  o  súčasnom systéme udeľovania

licencií  pre  štart  v  súťažiach  v  SFZ  a UEFA  (zatiaľ  existuje  osobitne  pre  FL  a súťaže

UEFA, osobitne pre mládež a v príprave je licenčné konanie pre II. ligu mužov), najmä za účelom

jeho možného spoločného zastrešenia, väčšieho zjednotenia a hierarchického riadenia.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti licenčnej komisie v roku 2017.  

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 10: Informácia o konaní 42. Kongresu UEFA v dňoch 25.-26. februára 2018 v 

Bratislave 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 

informoval o konaní 42. Kongresu UEFA v Bratislave. 

 Schválenie rozpočtu na finančný rok 2017/18 – jednomyseľne schválený

- cieľ – ďalšia podpora rozvoja futbalu v národných zväzoch

- nárast celkových výnosov hlavne vďaka zisku z Európskych klubových súťaží, na 

  2. mieste kvalifikácia MS

- 83% výnosov ide späť na distribúciu národným zväzom a klubom

 Schválenie navýšenia príspevku v rámci programu HatTrick V.

- príspevok UEFA z výnosov z Majstrovstiev Európy na investičné (a iné) projekty sa navyšuje pre

obdobie rokov 2020-2024 z 3,5m na 4,5m EUR, tj. o 1m EUR pre každý národný zväz

Zmeny v Stanovách UEFA

- kandidát na prezidenta UEFA musí mať podporu minimálne 3 národných zväzov, nemusí byť

medzi nimi jeho vlastný zväz

-  zapracovanie  funkcie  pokladníka  jako  člena  VV  UEFA  s rovnakou  váhou  jako  UEFA

viceprezident 

- aktualizácia zoznamu súťaží UEFA

- drobné zmeny predpisov, ktoré sa týkajú CAS v Lausanne.

Voľby (za Angela Villara, ktorý sa vzdal oboch svojích mandátov)

- Juan Luis Larrea Sarobe (ESP) na jeden rok za člena VV UEFA 

- Sándor Csányi (HUN) na jeden rok za viceprezidenta FIFA

Obaja zvolení jednomyseľne.

Ratifikácia jedného člena EPFL 

- Lars-Christer Olsson, predseda EPFL (Európskeho združenia profesionálních líg)

Jednomyseľne ratifikovaný.

Žiadosť o prijatie FZ Jersey za člena UEFA



- žiadosť bola delegátmi na doporučenie VV UEFA zamietnutá, dôvod – Jersey nie je samostatný a

nezávislý štát

68. Kongres FIFA 2018 sa uskutoční 13. júna 2018 v Moskve

43. kongres UEFA sa bude konať 7. februára 2019 v Ríme

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o konaní 42. Kongresu UEFA v dňoch 25.-26.februára

2018 v Bratislave.  

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Informácia o odvolaní sa kandidáta na pozíciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov

proti rozhodnutiu Volebnej komisie SFZ

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý

informoval, že volebná komisia SFZ obdržala dňa 21. februára 2018 prostredníctvom doručenie na

elektronickú  adresu  volby@futbalsfz.sk  odvolanie  označené  ako  „Odvolanie  proti  rozhodnutiu

Volebnej komisie SFZ“. Volebná komisia SFZ odvolanie aj s ostatnými dokumentami predložila na

rozhodnutie Odvolacej komisii SFZ podľa čl. 4 ods. 9 Volebného poriadku SFZ.

Odvolacia komisia SFZ konanie o odvolaní Blažeja Vaščáka proti rozhodnutiu Volebnej komisie

SFZ VK/1/2018  zastavila v zmysle čl. 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ. Odvolacia komisia SFZ pri

svojom rozhodovaní vychádzala po prvé z princípu minimalizácie zásahov nezávislého orgánu na

preskúmanie  platnosti  volieb  do  priebehu  a výsledkov  demokraticky  vykonávaných  volieb  a po

druhé z princípu komplexného posudzovania priebehu a výsledkov volieb.  Teda posudzovala,  či

celý priebeh volieb od ich právoplatného vypísania až po vyhlásenie výsledku prebehol na základe

relevantných právnych predpisov a či ich porušenie bola tak závažné, že mohlo ohroziť samotný

výsledok volieb ako slobodne prejaveného názoru oprávnených voličov.

V rámci komplexného prístupu k voľbám člena VV SFZ – ZH Odvolacia komisia SFZ zistila, 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 - ZH, 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 na to, že v čase voľby existovala asociácia zastupujúca záujmy hráčov, ktoré bolo v čase



voľby členom SFZ – Slovenské športové legendy, o.z. (pôvodný názov „Asociácia profesionálnych

futbalistov Slovenska“) mohla byť iba táto organizácia oprávnená na navrhnutie kandidáta za člena

VV SFZ – ZH v zmysle čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ.

Odvolacia komisia SFZ dlhodobo vychádza pri posudzovaní sporov vzniknutých pri futbalových

športových  súťažiach  zo  zásad  materiálneho  právneho  štátu,  ktorý  uprednostňuje  zabezpečenie

plynulého priebehu týchto súťaží pred prílišným formalizmom. V tomto prípade rozlíšila športovú

súťaž od výkonu správy športových súťaží, ktorá najmä pri jej kreácii  vyžaduje presné a prísne

dodržiavanie  pravidiel  zakotvených  v príslušných  právnych  predpisoch.  Na  základe  toho  aj

posudzovala platnosť návrhu na kandidáta na voľbu člena VV SFZ – ZH a konštatovala, že v tomto

prípade bol porušený čl.  48 ods. 5 Stanov SFZ, ktorý za platného kandidáta na VV SFZ – ZH

považuje len toho kandidáta, ktorý bol navrhnutý aspoň 50 hráčmi – členmi SFZ len v tom prípade,

ak v čase voľby neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ.

V ďalšom kroku potom Odvolacia komisia SFZ posudzovala, či porušenie čl. 48 ods. 5 Stanov SFZ

bolo natoľko závažné, že mohlo zásadným spôsobom ovplyvniť výsledok volieb, ale nie vo vzťahu

k odvolateľovi.  Priklonila  sa  k názoru,  že  neplatne  navrhnutý  kandidát  na  voľbu  spochybňuje

samotnú podstatu volebného aktu a preto má priame účinky na neplatnosť volieb. Nevyhlásením

a nevykonaním druhého kola voľby člena VV SFZ - ZH nedošlo k porušeniu práv odvolateľa ako

navrhovaného kandidáta,  pretože jeho kandidatúra nebola platná v zmysle čl.  48 ods.  5 Stanov

SFZ.  Nikto  sa  nemôže  domáhať  svojho  práva,  ktoré  vzniklo  na  základe  porušenia  právneho

predpisu.

Odvolacia  komisia  SFZ napokon zastavila  konanie  o odvolaní  Blažeja Vaščáka aj  z dôvodu,  že

vzhľadom na vyhlásenie nových volieb člena VV SFZ – ZH nie je účelné pokračovať v tomto

konaní v zmysle čl. 60 ods. 14 písm. a) Stanov SFZ, čo v nijakom prípade nebráni odvolateľovi,

aby sa týchto volieb zúčastnil,  za podmienky,  že splní  všetky zákonom stanovené predpoklady.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o odvolaní sa kandidáta na pozíciu člena VV SFZ –

zástupcu hráčov proti rozhodnutiu Volebnej komisie SFZ.

2) VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutí Odvolacej komisie SFZ k odvolaniu

kandidáta na pozíciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov proti rozhodnutiu Volebnej komisie

SFZ.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

 

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý

informoval, že SFZ bola doručená písomná žiadosť o prijatie za riadneho člena subjektu Futbalový

klub Nová Dubnica (právna forma: občianske združenie; OblFZ: Považská Bystrica).

Podľa čl. 52 písm. ee) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych členov po

predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ.

Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ.

Oba útvary konštatujú, že žiadosť vyššie uvedeného futbalového klubu spĺňa požiadavky podľa čl.

27 ods. 4 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych náležitosti zo strany klubov sú k

nahliadnutiu  v  archíve  Matriky  SFZ.  Legislatívno-právne  oddelenie  a  Matrika  SFZ odporúčajú

Výkonnému výboru prijať vyššie uvedený klub za riadneho člena SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV  SFZ  schvaľuje  návrh  na  prijatie  za  riadneho  člena  SFZ  Futbalového  klubu  Nová

Dubnica.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Informácia o charitatívnej reklame

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne

otázky Petrovi Sepešimu, ktorý poskytol informáciu o charitatívnej reklame, ktorej podstata je, že

štát  umožnil,  aby zákonom určený okruh právnických osôb neziskovej povahy, ktorý vykonáva

všeobecne prospešnú činnosť, mohol na túto “charitatívnu” činnosť prijať a použiť až 20 000 eur

ročne,  ktoré  sú  na  strane  prijímateľa  (šíriteľ  reklamy)  oslobodené  od  dane  a  podnikateľ

(objednávateľ charitatívnej reklamy) ich má v celej výške v nákladoch bez ohľadu na to či je v

zisku alebo v strate.

Inštitút charitatívnej reklamy bol do nášho právneho poriadku zavedený novelou č. 344/2017 Z.z.

zákona o dani z príjmov. Zákon zároveň ustanovil ako podmienku pre oslobodenie príjmu do 20

000 eur od dane z príjmov povinnosť týchto právnych foriem právnických osôb použiť oslobodené



príjmy iba na všeobecne prospešné účely ako sú:

• ochrana a podpora  zdravia;  prevencia,  liečba,  resocializácia  drogovo závislých v  oblasti

zdravotníctva a sociálnych služieb, 

• podpora a rozvoj športu, 

• poskytovanie sociálnej pomoci, 

• zachovanie kultúrnych hodnôt, 

• podpora vzdelávania, 

• ochrana ľudských práv, 

• ochrana a tvorba životného prostredia, 

• veda a výskum, 

• organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

Prívlastok “charitatívna” odlišuje tento nový inštitút od bežnej, komerčnej “reklamy”) a vyjadruje

skutočnosť, že okrem poskytnutia reklamy je ďalším cieľom tohto inštitútu aj podpora zákonom

ustanovených všeobecné prospešných účelov/cieľov, prostredníctvom neziskových subjektov, ktoré

takúto činnosť majú ako predmet alebo cieľ svojej činnosti uvedený vo svojom zakladateľskom

dokumente. Takýto účel by mal byť dojednaný/uvedený aj v zmluve o reklame, aby bolo možné

jednoznačne  právne  identifikovať  a  preukázať,  že  ide  o  charitatívnu  reklamu,  t.j.  že  príjem z

reklamy bude použitý na všeobecne prospešný účel. V tej súvislosti sa odporúča pomenovať zmluvu

upravujúcu poskytnutie charitatívnej reklamy ako  “zmluva o charitatívnej reklame”. 

Čo  sa  týka  “charitatívnych  účelov”,  ide  o  identické  kategórie,  ktoré  zákon  o dani  z príjmov

považuje za všeobecne prospešné aj v rámci asignácie/poukázania podielu zaplatenej dane, tzv. “2

percentá”.

Pri charitatívnej reklame zákonodarca pristúpil k postupnému zosúlaďovaniu účelov, na ktoré je

možné  použiť  poskytnuté  prostriedky  tak,  aby  rôzne  právne  inštitúty  jednotne  upravili  oblasti

verejnoprospešných činností, ktoré je možné podporiť.

Charitatívnu reklamu môžu využiť športové zväzy, športové kluby a iné športové organizácie, ktoré

sú právnickými osobami, t.j.  majú IČO a majú právnu formu  občianskeho združenia,  nadácie,

neinvestičného fondu alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby.

Občianske združenie je  zriadené podľa  zákona č.  83/1990 Zb.  o  združovaní  občanov v znení

neskorších predpisov. Občianskymi združeniami sú spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné

občianske združenia, ako aj odborové organizácie, v ktorých sa združujú občania, prípadne môžu

byť členmi združenia aj právnické osoby. Združenia sú právnickými osobami.



Nadácia je zriadená podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka

v  znení  neskorších  predpisov.  Nadácia  je  účelové  združenie  majetku,  ktorý  slúži  na  podporu

verejnoprospešného účelu. Nadácia je právnická osoba; zapisuje sa do registra nadácií, ktorý vedie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Neinvestičný fond zriadený podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  207/1996 Z.z. je neziskovou právnickou osobou,

ktorá  združuje  peňažné  prostriedky  určené  na  plnenie  všeobecne  prospešného  účelu  alebo

individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v

ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Nezisková  organizácia  poskytujúca  všeobecne  prospešné  služby zriadená  podľa  zákona  č.

213/1997  Z.  z.  o  neziskových  organizáciách  poskytujúcich  všeobecne  prospešné  služby  je

právnická osoba založená podľa uvedeného zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za

vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť

v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu

na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o charitatívnej reklame.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14:  Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca február 2018

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 

informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev v mesiaci január. Členovia ich 

obdržali v tabuľkovej forme.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o charitatívnej reklame.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11

Proti – 0



Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Diskusia

Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 12. marca 2018 v Bratislave:

Uznesenie č. 34/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 35/18 VV SFZ:

1. VV SFZ:

a) volí za členov Revíznej komisie SFZ p. Štefana Vaľka, p. Ladislava Slanca, p. Eugena Ciráka a p.

Miroslava Makového.

b) nevolí za člena Revíznej komisie SFZ p. Ľudovíta Hrmu.

2. VV SFZ:

a) volí za členov Disciplinárnej komisie SFZ p. Petra Poteckého, p. Petra Reisza, p. Petra Vachana, 

p. Jozefa Škríbu, p. Miroslava Jablonického, p. Mariána Vereša, p. Františka Lunáka, p. Róberta 

Dadykina a p. Miroslava Urbana.

b) nevolí za členov Disciplinárnej komisie SFZ p. Juraja Novockého, p. Jána Barzciho a p. Lukáša 

Radoského.

3. VV SFZ volí za členov Odvolacej komisie SFZ p. Miroslava Bobáka p. Pavla Malicha, p. Borisa 

Benkoviča a za náhradníka Odvolacej komisie SFZ p. Ladislava Polku.

4. VV SFZ volí za členov Prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ p. Petra Michalíka, p. 

Borisa Gogu a p. Timoteja Minaroviča.

5. VV SFZ volí za členov Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ p. Borisa Kordoša, p. 

Tomáša Suchého a p. Viliama Kupca.

6. VV SFZ:

a) ustanovuje za predsedu Komisie delegátov SFZ p. Františka Košičára.

b) ustanovuje za členov Komisie delegátov SFZ p. Jána Majsniara, p. Jaroslava Švarca, p. Eduarda 

Chalmovianského a p. Ervína Kissa.



7. VV SFZ:

a) ustanovuje za predsedu Komisie pre štadióny a ihriská SFZ p. Ladislava Liptáka.

b) ustanovuje za členov Komisie pre štadióny a ihriská SFZ p. Romana Uváčeka, p. Vendelína 

Novysedláka, p. Milana Vorčáka a p. Miloša Kopču.

8. VV SFZ:

a) ustanovuje za predsedu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ p. Jozefa Malicha.

b) ustanovuje za členov Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ p. Romana Huszára, p. Mareka 

Holbíka, p. Tomáša Gábriša, p. Miroslava Vereba, p. Jaroslava Čolláka, p. Andreja Porubana, p. 

Marcela Dolobača, p. Mareka Majtána, p. Branislava Harabína, p. Alexandra Bíra, p. Patrika 

Hrbeka, p. Ľuboša Jurča, p. Viktora Karela a p. Jozefa Krenického.

9. VV SFZ:

a) ustanovuje za predsedu Komisie partnerov SFZ p. Marcela Gregu.

b) ustanovuje za člena Komisie partnerov SFZ p. Štefana Kormana.

c) vyhlasuje doplňujúce voľby za členov Komisie partnerov SFZ, ktoré sa uskutočnia na aprílovom 

zasadnutí VV SFZ. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 

ustanovované výkonným výborom SFZ aj ISSF číslom kandidáta doručili do 27. marca 2018 do 

23:59 na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo 

prostredníctvom ISSF cez podanie na výkonný výbor SFZ,

d) oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložil dokumenty 

vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ,

10. VV SFZ:

a) ustanovuje za predsedu Športovo-technickej komisie SFZ p. Jána Panáka.

b) ustanovuje ustanovuje za členov Športovo-technickej komisie SFZ p. Jána Šuniara, p. Jána 

Onofreja, p. Františka Nagyho a p. Miroslava Macu.

11. VV SFZ:

a) ustanovuje za členov Komisie rozhodcov SFZ p. Artura Jakubca, p. Ľubomíra Udvardyho a p. 

Tibora Jančoviča.

b) neustanovuje za člena Komisie rozhodcov SFZ p. Jána Plošticu.



c) odkladá ustanovenie člena Komisie rozhodcov SFZ navrhovaného členmi VV SFZ na aprílové 

zasadnutie. K tomuto odkladu uložil povinnosť upraviť Štatút komisie rozhodcov SFZ v čl. 5 s 

názvom "Zloženie komisie" tak, aby sa navýšil počet členov navrhnutých VV SFZ z jedného na 

dvoch. V ostatnom zložení komisie bude naďalej platiť regionálny princíp. 

12. VV SFZ:

a) ustanovuje za predsedu Licenčnej komisie SFZ p. Juraja Obložinského. 

b) ustanovuje za členov Licenčnej komisie SFZ p. Daniela Chmúrneho, p. Jána Fašunga, p. 

Miroslava Richnáka, p. Petra Michalíka, p. Milana Sládkoviča, p. Andreja Rozvadského, p. Borisa 

Brenčiča, p. Vladimíra Brenčiča, p. Ivana Dežďa a p. Tomáša Ďuríka.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 36/18 VV SFZ:

VV SFZ poveruje na výkon činnosti kontrolóra SFZ v zmysle čl. 37 ods. 9 stanov SFZ p. Štefana

Vaľka. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 37/18 VV SFZ:

VV SFZ poveruje na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle čl. 37 ods. 9

stanov SFZ p. Ľubomíra Messingera ml. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 38/18 VV SFZ:

VV  SFZ  schvaľuje  návrh  rozdelenia  finančných  prostriedkov  v  II.  etape  projektu  podpory

rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 39/18 VV SFZ:

1) VV SFZ schvaľuje návrh zloženia komisie na prípravu podkladov a vyhodnotenie ponúk v rámci

verejného obstarávania pre výstavbu 4 ihrísk s umelou trávou.



2) VV SFZ berie na vedomie rozhodnutie VV VsFZ, ktorý schválil zmenu miesta výstavby ihriska s

umelým povrchom z projektu UEFA HatTrick,  kde pôvodne navrhnuté mesto Košice nahradilo

mesto Svidník. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 40/18 VV SFZ:

VV  SFZ  odkladá  schvaľovanie  návrhu  na  úpravu  riadenia  a  organizácie  II.  ligy  staršieho  a

mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2018/19 na aprílové zasadnutie.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 41/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti licenčnej komisie v roku 2017.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 42/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o konaní 42. Kongresu UEFA v dňoch 25.-26.februára 2018 v

Bratislave.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 43/18 VV SFZ:

1) VV SFZ berie  na vedomie informáciu o odvolaní  sa  kandidáta na pozíciu člena VV SFZ –

zástupcu hráčov proti rozhodnutiu Volebnej komisie SFZ.

2)  VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  rozhodnutí  Odvolacej  komisie  SFZ  k odvolaniu

kandidáta na pozíciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov proti rozhodnutiu Volebnej komisie SFZ.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 44/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie za riadneho člena SFZ Futbalového klubu Nová Dubnica. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment




