


8. Schvaľovanie návrhu na podmienečné udelenie/neudelenie licencií mládeže SFZ

   Futbalovej akadémie na súťažný ročník 2018/2019 a prerokovanie návrhu na

   obsadenie 1. LŽ v súťažnom ročníku 2018/2019

9. Schvaľovanie návrhu na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu

   od súťažného ročníka 2018/19

10. Schvaľovanie návrhu organizácie súťaží dievčat, junioriek a žien od súťažného

     ročníka 2018 / 2019 a návrh na licenčný systém 1. ligy žien

11. Správa Komory SFZ pre riešenie sporov SFZ za rok 2017

12. Správa Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2017

13. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ

14. Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ vo veci odpredaja
nehnuteľností v majetku SFZ

15. Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu na zastupovanie SFZ na 54. Valnom 
      zhromaždení SOV

16. Informácia o predkladaní návrhov na vyznamenanie a ocenenie športových 
      osobností za rok 2017 organizované SOV
17. Informácia  o  odohraných  zápasoch reprezentačných družstiev  SR za  obdobie

mesiaca marec 2018

18. Diskusia

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.

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

zasadnutia s jednou zmenou. Bod č. 11 s názvom „Správa Komory SFZ pre riešenie sporov SFZ za

rok 2017“ stiahol z rokovania, nakoľko bolo potrebné túto správu doplniť.  Následne dal o ňom

hlasovať.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so zmenou.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

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. 



Uznesenie č. 35/18 VV SFZ:

11. VV 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.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.

Štatút komisie rozhodcov SFZ v čl. 5 bol upravený a predložený na schválenie ako samostatný bod 

programu.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie
futbalových štadiónov

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenie
Petrovi  Dedíkovi,  ktorý  zhrnul  informácie  o najdôležitejších  skutočnostiach  v  rámci  projektu
infraštruktúry štadiónov:

1.   Prebieha finalizácia realizácie výstavby futbalového štadióna v Humennom.

2.   Okresný úrad v Bardejove, katastrálny odbor  povolil dňa 9.3.2018 v prospech  SFZ vklad
vecného bremena na bezodplatné užívanie futbalového štadióna v Bardejove.

3.   Bola podpísaná Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii, modernizácii a výstavbe futbalového
štadióna v Dubnici nad Váhom medzi SFZ a FK Dubnica, s.r.o. a boli dohodnuté podmienky
Zmluvy  o spolupráci  pri  rekonštrukcii,  modernizácii  a výstavbe  futbalového  štadióna
v Liptovskom Mikuláši medzi SFZ a Mestskými športovými zariadeniami, s.r.o.

Pôvodným  zámerom  SFZ,  ktorý  bol  premietnutý  aj  do  samotného  Projektu  rekonštrukcie,
modernizácie a výstavby futbalových štadiónov na roky 2013-2022, ktorý schválila vláda SR na
svojom zasadnutí dňa 27.2.2013, bolo ukončiť realizáciu projektov vo všetkých mestách najneskôr
do 5 rokov, t.j. do 31.12.2018, v súlade s čím je v zmluvách o spolupráci medzi SFZ a partnermi
v jednotlivých mestách stanovený termín kolaudácie príslušných štadiónov.

Ako je  známe,  najmä v  3 veľkých krajských mestách  (Trenčín,  Prešov a Košice)  sa  z rôznych
objektívnych príčin doposiaľ  nepodarilo  rozbehnúť samotnú výstavbu nového štadióna tak,  aby
bolo z ich strany možné dodržať daný termín. V tejto súvislosti SFZ obdržal listy od zástupcov
Košickej  futbalovej  arény,  a.s.  a FUTBAL  TATRAN  ARÉNY,  s.r.o.  so  žiadosťou  o zmluvné
posunutie termínu dokončenia štadiónov.



Bolo preto  navrhnuté,  aby bol  stanovený termín  ukončenia  projektov v uvedených 3  krajských
mestách, ako aj v mestách, ktoré sa do projektu zapojili až po odstúpení mesta Banská Bystrica
v roku 2017 (Dubnica nad Váhom, Spišská Nová ves a Liptovský Mikuláš) na 31.12.2019.

V nadväznosti  na odstúpenie mesta Prievidza z projektu rekonštrukcie,  modernizácie a výstavby
futbalových štadiónov bola možnosť zapojenia sa do projektu ponúknutá s ohľadom na regionálny
princíp  mestu  Martin.  Keďže SFZ zatiaľ  neobdržal  od mesta  Martin  oficiálne stanovisko,  bolo
navrhnuté,  aby  bola  mestu  Martin  zaslaná  výzva  k predloženiu  záväzného  stanoviska  k účasti
v projekte a splnení  všetkých podmienok,  schváleného mestským zastupiteľstvom mesta Martin,
najneskôr do termínu 30.4.2018.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1)  VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  priebehu  a  realizácii  projektu  výstavby,

rekonštrukcie, modernizácie futbalových štadiónov.

2) VV SFZ stanovuje termín na ukončenie projektu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie

futbalových štadiónov pre mestá Trenčín,  Prešov,  Košice,  Spišská Nová Ves,  Dubnica nad

Váhom a Liptovský Mikuláš na deň 31.12.2019. 

3) VV SFZ poveruje GS SFZ zaslaním výzvy pre mesto Martin na predloženie  záväzného

stanoviska k účasti v projekte a splnení všetkých podmienok v termíne 30.4.2018.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Komisie rozhodcov SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Jaroslavovi
Rybánskemu, ktorý informoval, že novelizácia štatútu vyplývala z uznesenia č. 35/18 VV SFZ, na 
základe ktorého bol upravený 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. 

Znenie novely:

V článku 5 ods. 5 sa v druhej vete slovné spojenie „jeden ďalší zástupca navrhovaný členmi VV 

SFZ“ nahrádza slovným spojením „dvaja ďalší zástupcovia navrhovaní členmi VV SFZ“ a odsek 5 
druhá veta znie:
“ Regionálny princíp je dodržaný, ak je do komisie zvolený jeden zástupca za každý regionálny zväz

a dvaja ďalší zástupcovia navrhovaní členmi VV SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie štatútu Komisie rozhodcov SFZ.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 5: Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie rozhodcov SFZ a Komisie partnerov 
SFZ v zmysle uznesenia č. 35/18 VV SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Jaroslavovi
Rybánskemu, ktorý viedol doplňujúce ustanovovanie členov Komisie rozhodcov SFZ. Kandidáti
boli predstavení už na predchádzajúcej zasadnutí VV SFZ, hlasovalo sa o oboch kandidátoch naraz,
na schválenie uznesenia bola v zmysle Stanov SFZ potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov
VV SFZ. V súvislosti s ustanovovaním Komisie partnerov SFZ informoval, že v stanovenej lehote
neboli  SFZ  doručené  žiadne  návrhy.  Preto  bol  predložený  návrh,  aby  lehota  na  zasielanie
kandidátov bola predlžená do 24. apríla 2018.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ ustanovuje za členov Komisie rozhodcov SFZ p. Jána Fašunga a p. Igora Krška.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

Ku Komisii partnerov SFZ hlasovali členovia VV SFZ o tomto návrhu uznesenia:

2)  VV SFZ odkladá doplňujúce  ustanovovanie  členov  Komisie  partnerov  SFZ na  májové
zasadnutie.  V  tejto  súvislosti  vyzýva  členov  SFZ,  aby  návrhy  kandidátov  na  funkcie
ustanovované výkonným výborom SFZ aj ISSF číslom kandidáta doručili do 24. apríla 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.

3) 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 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Jaroslavovi
Rybánskemu, ktorý informoval o návrhu na zvolanie Konferencie SFZ.



V zmysle  čl.  45  ods.  1  Stanov  SFZ  zostaví  generálny  sekretár  program  na  základe  návrhov
výkonného výboru, riadnych členov a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa čl. 46
ods.  2 stanov SFZ môže byť program konferencie na začiatku konferencie na návrh prezidenta
alebo delegáta.

Podľa  čl.  51  ods.  2  písm.  i.)  Stanov  SFZ  výkonný  výbor  pripravuje  a  zvoláva  zasadnutia
konferencie.

Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi VV
SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, na ktorom
rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen návrhovej komisie sú
zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie a štyria členovia návrhovej
komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej komisie za každý regionálny zväz) a
jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu
SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár. 

Deň konania Konferencie SFZ je navrhnutý na  28. júna 2018 v Bratislave. Návrhy na členov
mandátovej  komisie, členov  návrhovej  komisie  a  overovateľov  zápisnice  je  potrebné  zaslať
v termíne do 24. apríla 2018.

Kompletný návrh programu Konferencie SFZ bude predložený na májové zasadnutie VV SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 28. júna 2018 v Bratislave.

2)  VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 24.

marca 2018 mená členov návrhovej a mandátovej komisie.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: Prerokovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenie
Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval členov VV SFZ, že  Strategický plán SFZ na roky 2015 – 2018
je prioritne zameraný na podporné a strategické projekty pre rozvoj futbalu na Slovensku (napr.
infraštruktúra, vzdelávanie apod.), pričom väčšinu z nich sa nám podarilo v relatívne solídnej miere
realizovať.  Pravidelný  odpočet  realizácie  jednotlivých  projektov  bol  predkladaný,  či  už  na
zasadnutiach VV SFZ, alebo priamo delegátom Konferencie SFZ.

V rámci Strategického plánu SFZ na roky 2018 – 2022 je zvýšená pozornosť venovať sa najmä
projektom zameraným priamo na rozvoj futbalu na všetkých jeho úrovniach, a to s dôrazom na ľudí,
ktorí sa vo futbale pohybujú, resp. ľudí, pre ktorých sa futbal robí, či už sa jedná o grassroots futbal,
športovo-talentovanú mládež alebo profesionálny futbal.



Návrh  Strategického  plánu  SFZ  na  roky  2018  –  2022  bol  vypracovaný  odbornou  pracovnou
skupinou  SFZ v spolupráci  s ÚLK a SFZ Marketing,  s.r.o.,  ako  aj  za  výraznej  podpory  UEFA
prostredníctvom  projektu  UEFA  GROW  2022,  zameraného  na  kontinuálny  rozvoj  futbalu
v členských asociáciách UEFA.

V rámci diskusie k tomuto bodu programu požiadali zástupcovia RFZ, aby bola viac rozpracovaná
časť týkajúca sa regionálneho futbalu. Preto v rámci uznesenia bolo dohodnuté, že pripomienky k
Strategickému plánu SFZ na roky 2018 – 2022 je možné zasielať v termíne do 24. apríla 2018.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022.

2)  VV SFZ stanovuje deň 24.  apríl  2018 za konečný termín na zasielanie  pripomienok k

Strategickému plánu SFZ na roky 2018 – 2022.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na podmienečné udelenie/neudelenie licencií mládeže SFZ
Futbalovej akadémie na súťažný ročník 2018/2019 a prerokovanie návrhu na obsadenie 1. LŽ
v súťažnom ročníku 2018/2019

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Technického úseku SFZ Jánovi
Gregušovi, ktorý na začiatku informoval, že  VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 14. marca 2017
schválil zloženie členov pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže SFZ. 

Na  udelenie  licencie  mládeže  SFZ  „Futbalová  akadémia“  pre  súťažný  ročník  2018  /  2019  je
potrebné splnenie licenčných kritérií ( podmienky a požiadavky licenčného systému mládeže SFZ )
a športového kritéria ( umiestnenie v súťaži I. LSD – I. LMD (koeficient) / II.  LSD – II. LMD
(víťaz  II.  LSD  a do  5.  miesta  v II.  LMD).  Žiadateľ  o licenciu  Futbalovej  akadémie  musí  byť
zároveň držiteľom licencie FA, alebo ÚTM.

Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu FA na súťažný ročník 2018 / 2019  týmto
futbalovým  klubom  (  FK  sú  uvádzané  v abecednom  poradí  podľa  prihlášok  o zaradenie  do
licenčného  konania  mládeže  SFZ s uvedením  regionálnej  príslušnosti  ).  Podmienečné  udelenie
licencie FA na súťažný ročník 2018 / 2019 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie
v súťaži na konci súťažného ročníka 2017 / 2018:

P.Č. Futbalový klub RFZ Poznámka

1. 1. FC Tatran Prešov VsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

2. AS Trenčín ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA



3. FC Nitra ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

4. FC Spartak Trnava ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

5. FK DAC 1904 
Dunajská Streda

ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

6. FK Senica ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

7. FK Železiarne 
Podbrezová

SsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

8. MFK Ružomberok SsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

9. MFK Zemplín 
Michalovce

VsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

10. MŠK Žilina SsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

11. Partizán Bardejov VsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

12. ŠK Slovan Bratislava
futbal

BFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ 
licencie FA

Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu FA na súťažný ročník 2018 / 2019  týmto
futbalovým  klubom  (  FK  sú  uvádzané  v abecednom  poradí  podľa  prihlášok  o zaradenie  do
licenčného  konania  mládeže  SFZ  s uvedením  regionálnej  príslušnosti  )  a  s prihliadnutím  na
športové  kritérium  –  umiestnenie  v súťaži  (  víťaz  príslušnej  skupiny  II.  LSD,  v prípadných
kvalifikačných stretnutiach celkový víťaz II.  LSD, pričom družstvo mladšieho dorastu musí byť
umiestnené do 5.  miesta  v príslušnej  skupine  II.  LMD a mužstvo seniorov v II.  Lige,  prípadne
postupujúci do II. ligy – MFK Dukla Banská Bystrica ):

1. FC ViOn Zlaté 
Moravce – Vráble

ZsFZ V súčasnosti účastník II. LSDZ (aktuálne 
4. miesto, v II. LMDZ – 8. miesto) a 
držiteľ licencie ÚTM (I. LSŽZ – 6. 
miesto), mužstvo seniorov vo Fortuna 
lige.

2. FK Poprad VsFZ V súčasnosti účastník II. LSDV – skupina 
sever (aktuálne 1. miesto, v II. LMDV-



sever – 1. miesto) a držiteľ licencie ÚTM 
(I. LSŽV – 2. miesto), mužstvo seniorov v
2. lige.

3. MFK Dukla 
Banská Bystrica

SsFZ V súčasnosti účastník II. LSDS (aktuálne 
1. miesto, v II. LMDS – 1. miesto) a 
držiteľ licencie ÚTM (I. LSŽS – 2. 
miesto), mužstvo seniorov v 3. lige stred 
(aktuálne 2. miesto).

4. MFK Lokomotíva
Zvolen

SsFZ V súčasnosti účastník II. LSDS (aktuálne 
3. miesto, v II. LMDS – 7. miesto) a 
držiteľ licencie ÚTM (I. LSŽS – 8. 
miesto), mužstvo seniorov v 2. lige.

5. MFK Skalica ZsFZ V súčasnosti účastník II. LSDZ (aktuálne 
1. miesto, v II. LMDZ – 9. miesto) a 
držiteľ licencie ÚTM (1. LSŽZ – 8. 
miesto), mužstvo seniorov v II. lige. 

Pracovná skupina navrhla neudeliť licenciu FA na súťažný ročník 2018 / 2019  týmto futbalovým
klubom:

1. FK Dubnica ZsFZ Nesplnenie jednej zo základných 
podmienok na udelenie licencie FA. FK 
Dubnica nie je držiteľom licencie ÚTM.

2. Spartak Myjava ZsFZ Nedodanie žiadnej dokumentácie k 
licenčnému systému mládeže SFZ.

V zmysle schváleného materiálu o štruktúre a financovaní futbalových akadémií sú licenice ÚTM a
Čakateľov udelené vždy na 3 súťažné ročníky (licenciu ÚTM a Čakateľa majú aktuálne FK udelenú
prvý súťažný ročník), pričom všetci účastníci I. LSŽ U15 a U14 a I. LMŽ U13 a U12 musia spĺňať
podmienky licenčného systému mládeže SFZ – kontrolné návštevy budú realizované v mesiacoch
apríl a máj.

“Čakateľ” znamená FK, ktorý chce pôsobiť v najvyšších žiackych súťažiach a je kontrolovaný,
sledovaný a podporovaný SFZ počas 3 súťažných ročníkov a môže požiadať po uplynutí  tohto
obdobia o licenciu ÚTM.

Návrh na obsadenie 1. LŽ v súťažnom ročníku 2018 / 2019

V záujme podpory a rozvoja mládežníckeho futbalu TÚ SFZ navrhol možnosť doplnenia 1. LŽ
vybranými klubmi s licenciou Čakateľa. Z 1. LŽ nie je možné vzhľadom na 3 – ročnú platnosť
licencií ÚTM (potreba stability práce vo FK) počas platnosti licencie na základe športového kritéria
vypadnúť. FK môže byť zo súťaže vylúčený a môže mu byť odobratá licencia ÚTM len na základe
hrubého porušovania licenčného systému mládeže SFZ. Na základe kvality podmienok a práce s



mládežou je v každom RFZ niekoľko FK, ktoré už v súčasnosti sú blízko k splneniu podmienok na
udelenie  licencie  ÚTM. Súčasný systém ponúka  možnosť  doplniť  I.  LŽ futbalovými  klubmi  s
licenciou  Čakateľa,  kde  im  môže  byť  vzhľadom  k  nastavenému  a  schválenému  financovaniu
ponúknutá účasť v súťaži (1. LŽ), ale počas trojročného obdobia platnosti licencií bez nároku na
licenciu ÚTM a výšku finančného príspevku pre ÚTM. V praxi to znamená, že FK môžu hrať súťaž
bez  nároku  na  zvýšenie  finančného  príspevku  a  nároku  na  udelenie  licencie  ÚTM.  Prípadný
konkrétny návrh na možné doplnenie 1. LŽ môže byť predložený na májový VV SFZ po vykonaní
kontrolných návštev. Na základe už vykonaných poriebežných návštev a sledovania práce klubov s
mládežou  v  minulosti,  športových  výsledkov,  personálneho  obsadenia,  počtov  hráčov  a
zodpovedajúcej infraštruktúry majú k splneniu podmienok potrebných na udelenie licencie ÚTM
blízko tieto FK:

VsFZ: FC Lokomotíva Košice, FK Košice – Barca,

SsFZ: FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, MFK Tatran Liptovský Mikuláš,

ZsFZ: FC Baník Prievidza, FK Dubnica.

Zoznam FK s licenciou ÚTM:

P.Č. Futbalový klub RFZ

1. Akadémia Juventus 
Žilina

SsFZ

2. FC Petržalka BFZ

3. FC ViOn Zlaté Moravce
– Vráble 

ZsFZ

4. FK Humenné VsFZ

5. FK Poprad VsFZ

6. FK Slovan Levice ZsFZ

7. FK Spišská Nová Ves VsFZ

8. FKM Karlova Ves BFZ

9. FK Inter Bratislava BFZ

10. Jupie FŠ Mareka 
Hamšíka

SsFZ

11. MFK Dukla Banská 
Bystrica

SsFZ

12. MFK Lokomotíva SsFZ



Zvolen

13. MFK Skalica ZsFZ

14. MFK Snina VsFZ

15. MFK Vranov nad 
Topľou

VsFZ

16. MŠK FOMAT Martin SsFZ

17. MŠK Námestovo SsFZ

18. MŠK Púchov ZsFZ

19. MŠK Rimavská Sobota SsFZ

20. MŠK Tesla Stropkov VsFZ

21. SDM Domino BFZ

22. Slavoj Trebišov VsFZ

Zoznam FK s licenciou Čakateľa:

P.Č. Futbalový klub RFZ

1. FK Rača BFZ

2. ŠK Žolík Malacky BFZ

3. FC Baník Prievidza ZsFZ

4. FKM Nové Zámky ZsFZ

5. FK Dubnica ZsFZ

6. KFC Komárno ZsFZ

7. MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš

SsFZ

8. FK Čadca SsFZ

9. FK Pohronie Žiar nad 
Hronom Dolná Ždaňa

SsFZ



10. ŠK Novohrad Lučenec SsFZ

11. ŠK Odeva Lipany VsFZ

12. FAMT Prešov VsFZ

13. FK Košice – Barca VsFZ

14. FC Lokomotíva Košice VsFZ

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1)  VV SFZ  schvaľuje  návrh   na  podmienečné  udelenie/neudelenie  licencií  mládeže  SFZ

Futbalovej akadémie na súťažný ročník 2018/2019.

2)  VV SFZ berie  na  vedomie  prípravu  návrhu  na  obsadenie  1.  LŽ  v súťažnom ročníku

2018/2019. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu

od súťažného ročníka 2018/19

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Technického úseku SFZ Jánovi 
Gregušovi, ktorý predstavil návrh na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu so 
zapracovanými pripomienkami z  VV SFZ konaného dňa 13.03.2018.

Analýza súčasného stavu:

Na základe  dlhodobého  pozorovania,  analýzy  výsledkov  II.  ligy  staršieho  a mladšieho  dorastu
a porovnaní konfrontácie medzi družstvami II. a I. ligy staršieho a mladšieho dorastu je zrejmé, že
kvalita II. dorasteneckej ligy klesá. Príčin je niekoľko:

1. Rozdelenie II. DL z dvoch skupín (západ – východ) na tri skupiny: západ, stred, východ.

2. Vzhľadom na reorganizáciu najvyššej dorasteneckej ligy (hrá sa po ročníkoch U16, U17, U19) sa
II. DL hrá bez „B“ družstiev (dvojička U16 a U18) futbalových akadémií.

Návrh riešenia:

Od súťažného ročníka 2019/2020 vytvoriť dve skupiny II. ligy staršieho a mladšieho dorastu (západ
– východ) po 16 účastníkov. 

 Zdôvodnenie:



Presunutím riadenia II. DL na RFZ prišlo SFZ o možnosť priamo ovplyvniť štruktúru a obsadenie
II.  DL  v jednotlivých  regiónoch.  Vzhľadom  na  potrebu  kvalitnej  zápasovej  konfrontácie  pre
družstvá, ktoré chcú postúpiť do súťaže futbalových akadémií, prihliadajúc na skutočnosť potreby
mať  čo  najviac  futbalových  klubov  s dvojičkou  starší  a mladší  dorast  a berúc  v úvahu  súčasnú
štruktúru  a počty  účastníkov  v nižších  dorasteneckých  súťažiach  v jednotlivých  regiónoch  sa
navrhovaný model javí v súčasnej dobe ako najoptimálnejší.

Navrhovaná štruktúra 2018 / 2019 – riadenie RFZ:

Navrhovaná štruktúra 2019 / 2020 – riadenie SFZ: 

Navrhovaná štruktúra zasiahne v minimálnej miere do organizácie a štruktúry mládežníckych súťaží
na úrovni SFZ aj RFZ. V skupine západ, stred aj východ bude obsadenie a organizácia v zmysle SP
a RS.

V skupine západ (BFZ + ZsFZ) sa v nasledujúcom súťažnom ročníku bude hrať bez zmeny (počet
účastníkov 18, zostup: posledné 4 FK bez ohľadu na regionálnu príslušnosť, postup: víťaz III. ligy
SD BFZ za predpokladu, že má dvojičku s MD a víťaz III. ligy SD ZsFZ – dvojičková súťaž s MD).

V skupine  východ bude obsadenie  na  súťažný  ročník  2019 /  2020 nasledovné::  z II.  DL SsFZ
(dvojičková  súťaž)  postúpi  prvých  8  najlepšie  umiestnených  FK  v kategórii  SD  po  ukončení
súťažného ročníka  2018 /  2019 (za  predpokladu,  že  vytvoria  dvojičku s MD) a z II.  DL VsFZ
postúpi 8 najlepšie umiestnených FK v kategórii SD po ukončení súťažného ročníka 2018 / 2019 v
nadstavbovej časti (ak sa bude hrať v dvoch skupinách), alebo 8 najlepšie umiestnených FK, ak sa
bude hrať v jednej skupine (za predpokladu, že vytvoria dvojičke s MD). V prípade, ak FK postúpi
do súťaže akadémií (I. DL), FK z I. DL zostupuje do skupiny v príslušnom regióne. V prípade, ak
sa na základe vzniknutej situácie uvoľní jedno miesto v príslušnom regióne, alebo naopak bude
o jedno  miesto  viac,  postupuje  sa  v zmysle  súťažného  poriadku.  V prípade,  ak  FK  nesplní
podmienky, alebo nebude mať záujem o účasť v II. DL, postupuje sa v zmysle súťažného poriadku. 



V aktuálnom súťažnom ročníku máme v súťažiach mimo I. DL (súťaž akadémií) dvojičky SD a MD
v počtoch:

BFZ: 5 FK v II. DL západ

          5 FK pôsobiacich v III. LSD, alebo LMD (nie je dvojičková súťaž, hrajú sa samostatne)

ZsFZ: 13 FK v II. DL západ

           16 FK v III. LSD + LMD (dvojičková súťaž)

SsFZ:  15 FK v II. DL stred (1 FK odstúpil)

III. DL nie je dvojičková súťaž a hrá sa systémom: III. LSD sever: 14 FK a III. LSD juh: 14 FK

VsFZ:   9 FK v II. DL sever

            10 FK v II. DL juh

III. DL nie je dvojičková súťaž a hrá sa systémom: III. LSD – KG: 14 FK, III. LSD – Š: 14 FK, III.
LSD – Z: 13 FK, III. LSD – PT: 14 FK.

Po zmene štruktúry a organizácie II. DL by boli počty dvojičiek SD + MD nasledovné:

BFZ: bez zmeny (buď v II. DL, alebo III. LSD, prípadne III. LMD)

ZsFZ: bez zmeny (buď v II. DL, alebo III. DL – dvojičková súťaž)

SsFZ:  po ukončení súťažného ročníka 2017 / 2018 zostane 5 FK, ktoré majú vytvorené dvojičky
a ktoré  by  sa  pri  súčasnej  štruktúre  museli  prihlásiť  len  s jedným  družstvom  dorastu  do
nasledujúceho súťažného ročníka. Riešením by bolo v regióne SsFZ nájsť minimálne ďalšie FK
a vytvoriť III. DL ako súťaž dvojičiek. Druhou alternatívou vytvoriť III. ligu MD, kde by mohli FK,
ktoré majú dvojičky mladší dorast prihlásiť.
VsFZ: po ukončení súťažného ročníka 2017 / 2018 zostane 10 FK, ktoré majú vytvorené dvojičky
a je možné s týmto počtom vytvoriť III. DL ako dvojičkovú súťaž, prípadne ju doplniť o ďalších
účastníkov.
Zhrnutie:

Navrhovaný model prinesie kvalitnejšiu zápasovú konfrontáciu a pre FK, ktoré majú záujem
pôsobiť v I. DL bude prínosom. Zároveň nebude mať výrazný dopad na organizáciu nižších
dorasteneckých súťaží a nemalo by na základe navrhovaného modelu prísť k úbytku
dorasteneckých družstiev. Problémy môže priniesť v regióne SsFZ, ale všetky problémy sú
riešiteľné. V budúcnosti je predpoklad, že v súťaži budú prevažne pôsobiť FK s licenciou ÚTM (v
prípade postupového kľúča do II. DL na súťažný ročník 2019 /2020 brať na túto skutočnosť ohľad),
ktoré  sú  podporované  finančne  v rámci  licenčného  systému  mládeže  SFZ. Pre  FK,  ktoré  budú
v súťažiach  pôsobiť  (najmä  z regiónov  SsFZ  a VsFZ),  nemajú  licenciu  mládeže  SFZ  a oproti
súčasnej organizácii im stúpnu finančné náklady na súťaž, je možný finančný príspevok, ktorý by
im vedel vykompenzovať rozdiel v nákladoch.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu

od súťažného ročníka 2018/19.



Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu organizácie súťaží dievčat, junioriek a žien od súťažného 
ročníka 2018 / 2019 a návrh na licenčný systém 1. ligy žien

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Technického úseku SFZ Jánovi 
Gregušovi, ktorý predstavil návrh na organizáciu súťaží dievčat, junioriek a žien od súťažného 
ročníka 2018 / 2019 a návrh na licenčný systém 1. ligy žien.

Analýza súčasného stavu:

Na základe porovnania hráčok v zápasovej zahraničnej konfrontácii a vytvorených podmienok pre
talentované  hráčky  v zahraničí  je  zjavné,  že  zaostávame  herne  nielen  proti  TOP  európskym
družstvám, ale aj proti krajinám, kde ženský futbal nemá dlhú tradíciu. Dôvodov je niekoľko:

- kvalitná zápasová konfrontácia na úrovni mládeže,

- infraštruktúrne podmienky,

- kvalitný tréningový proces. 

Kvalitu tréningového procesu ovplyvňujú 2 faktory: infraštruktúrne podmienky a kvalitní tréneri.
Kvalitných  trénerov  sa  snaží  SFZ  zabezpečiť  pre  mládežnícky  ženský  futbal  prostredníctvom
projektu UEFA, kde sú aj  tréneri  žiačok a junioriek finančne podporovaní  zo SFZ.  Tým, že sa
ženský mládežnícky futbal stal súčasťou licenčného systému mládeže (FA a ÚTM), zlepšili sa aj
materiálne a infraštruktúrne podmienky. Ďalším krokom je vytvorenie licenčného systému pre 1.
ligu žien.

Kvalitnú  zápasovú  konfrontáciu  pre  talentované  hráčky  môže  zabezpečiť  vytvorenie  najvyššej
dvojičkovej súťaže žiačok a junioriek a v ďalšom kroku podpora družstiev dievčenských prípraviek.

Súčasná štruktúra:

1. liga žien a junioriek (10 FK)

2. liga žien v regiónoch

1. liga žiačok v regiónoch

V prípade, ak má FA vytvorené družstvo junioriek, môže byť prihlásené v druhej lige žien.

Navrhovaná štruktúra od súťažného ročníka 2018 / 2019

 Súťaže žien:

1. liga žien

- 10 družstiev,

- samostatná súťaž,



- licenčný systém klubov (finančný príspevok SFZ v prípade splnenia podmienok – 3 000,- Eur / 1 
súťažný ročník),

- kompletná klubová štruktúra (ženy – dorastenky – žiačky),

- podpora mládežníckych družstiev klubov. 

2. ligy žien

- cca. 25 klubov – 2 skupiny : A (cca. 14 tímov), B (cca. 11 tímov), prípadne 3 skupiny podľa počtu
účastníkov (finančná kompenzácia zvýšených nákladov na cestovné zo SFZ),

- sk. B = zlúčenie skupín B (7 účastníkov) a C (4 účastníci) 2. ligy,

- povinnosť družstva žiačok (od 2. ročníka účasti v súťaži), 

- ženské kluby + družstvá žien pri ÚTM a FA,

- prípadné B družstvá ligových klubov,

- môžu hrať samostatné družstvá dorasteniek / junioriek. 

Súťaže dievčat:

Liga žiačok a dorasteniek (WU15 / WU19 – dvojičková súťaž)

- cca. 20 družstiev – max. do 28 (32),

- 2 skupiny (západ, východ) – žiačky by nemali cestovať po celom Slovensku,

- dvojičky žiačok a dorasteniek (kategória U – ako pri mužskom futbale s možným povolením 
obmedzeného počtu štartov starších hráčok do 21 rokov v dorasteneckej kategórii),

- účasť družstiev futbalových akadémií povinná,

- účasť družstiev klubov 1. ligy žien povinná – samostatné ženské kluby s kompletnou klubovou 
štruktúrou – dotované cez projekty SFZ,

- účasť klubov bez družstva žien možná, ale bez dotácie,

- súťaž na základe jednoduchých kritérií – družstvá nepostupujú a nevypadávajú (dvojička žiačky – 
dorastenky, družstvo žien, jedna zápasová plocha s pasportom SFZ + 1 ďalšia tréningová plocha, 
jeden tréner s kvalifikáciou minimálne UEFA B s finančným príspevkom a zmluvou so SFZ, 
dostatočný počet hráčok, finančné krytie). 

2. ligy žiačok (9:9 až 11:11) 

- na regionálnej úrovni, 

- samostatné družstvá žiačok – čiastočná dotácie SFZ, 

- žiačky klubov 2. ligy žien bez družstva dorasteniek – čiastočná dotácia SFZ, 

- žiačky klubov ÚTM (povinne) bez družstva dorasteniek.

Klady a zápory nového systému ženských súťaží

Pozitíva:

- zvýšenie kvality mládežníckeho ženského futbalu na Slovensku,



- súčasne naďalej zvyšovanie členskej základne, lebo v budúcnosti budú vytvorené ďalšie družstvá 
žien (akadémie budú produkovať nové hráčky),

- prirodzené zakladanie dievčenských prípraviek, resp. zapájanie dievčat do prípraviek chlapcov – 
potreba vytvárania hráčskej základne pre všetky kluby,

- atraktívna súťaž pre akadémie a prvoligové ženské družstvá,

- atraktívna elitné súťaž pre futbalistky ako také, lepšie podmienky na trénovanie, lepší tréneri – 
dotované z projektov UEFA,

- lepšia príprava pre naše reprezentantky hlavne U17 (U19 už väčšinou hrajú ligu žien),

- ďalšie miesta pre kvalitných trénerov a trénerky do ženského futbalu,

- kontrola činností v dotovaných kluboch – skvalitnenie prípravy elitných hráčok,

- lepšie materiálne, technické, priestorové a organizačné zabezpečenie na vyššej úrovni,

- konečne rozdelenie ligy žiačok na 2 stupne -> 1.liga = elita (11na11) & 2. liga = grassroots (9na9),

- osamostatnenie 1. ligy žien,

- prerozdelenie 2. ligy žien z pôvodných troch skupín (A, B, C) na dve (A, B),

- zlúčenie sk. B+C, dôvodom je skvalitnenie súťaže, nakoľko v skupine C sú len štyri tímy 
a v skupine B je sedem tímov,

-refundácia cestovných nákladov pre skupinu B ( hradený bude počet km, o ktorý precestujú tímy 
v skupine B viac ako v skupine A). 

Negatíva:

- zo začiatku pravdepodobne kvalita súťaže bude nižšia, pretože tam budú aj “narýchlo“ vytvorené 
družstvá, v nasledujúcich súťažných ročníkoch sa bude kvalita zvyšovať,

- môžu nastať problémy s geografickým rozdelením 2. líg žiačok s  tým, že narastú náklady na 
cestovanie (riešenie: v úvodnom ročníku čiastočná kompenzácia zo SFZ),

- je potrebné nastaviť spodnú vekovú hranicu pre 1.ligu žiačok, aby sa nestalo ako v súčasnej lige 
žiačok, že tam hrajú aj 9-ročné dievčatá.

Licenčné podmienky pre udelenie klubovej licencie a povinnosti držiteľa klubovej licencie pre
1. ligu žien (10 klubov) 

1. SPORTOVÉ KRITÉRIA 

Program rozvoja ženského futbalu v rámci klubu. 

Struktúra družstiev: 

 Ženy 

 Dorastenky WU19 

 Žiačky WU15 

Odporúčanie: Najlepším hráčkam umožniť až do vekovej kategórie žiaci U15 hrať a 
trénovať čo najviac s chlapcami (podľa kvality). 



Evidencia hráčov a zápasov: 

 zber informácií o potenciálnych hráčkach do reprezentácie (počty TJ absolvovaných v klube,

odohraté zápasy), 

 evidencia hráčok, ktoré hrajú s chlapcami v okolí (kvôli nadviazaniu kontaktu, aby bol 
uľahčený 

prechod do „žien“). 

Zdravotná starostlivosť 

 podmienky na základe Rozpisu súťaží 2017/2018, čl. 23, bod 8 (prítomnosť zdravotníka na 

súťažných a prípravných stretnutiach). 

Ostatné športové kritériá: 

 povinnosť zodpovednej osoby zúčastňovať sa na kolách „Školského pohára“ a ostatných 

školských súťaží, kde propaguje klub, 

 spolupráca so športovými triedami v okolí, 

 spolupráca klubu s vybranou školou -> tréner/ka by chodila do školy a pomáhala s 
organizáciou 

krúžku, alebo iných aktivít 

2. INFRASTRUKTURÁLNE KRITÉRIA 

Hlavná plocha

 musí spĺňať podmienky a získať „Pasport SFZ“, 

 počas stretnutí povinnosť jednej tabule na striedanie, 

 nosidlá a zdravotník k dispozícii počas stretnutia. 

Kabíny: 

 funkčné sociálne a hygienické zariadenia so sprchami s teplou vodou, 

 v kabíne hostí odporúčaná magnetická tabuľa, 

 pred každým stretnutím nechať v kabíne hostí minerálky (6x). 

3. PERSONÁLNE-ADMINISTRATÍVNE KRITÉRIA

Minimálne trénerské licencie v jednotlivých kategóriách Ženy: 

 hlavný tréner: UEFA B 

 asistent: UEFA C 

Dorastenky WU 19 a žiačky WU 15: 

 hlavný tréner (jeden pre obidve družstvá): UEFA B (do budúcna UEFA A) 

 asistent: UEFA C 



Zdravotník: prítomný počas prípravných a súťažných stretnutí. 

Odporúčané funkcie do štruktúry klubu: 

 asistent trénera pri každej vekovej kategórii 

 masér 

 lekár 

 tréner brankárok 

 Každý klub ženského futbalu musí mať svoju oficiálnu webstránku s aktuálnymi 
informáciami (vyžrebovanie súťaží, termínová listina, informácia o najbližšom stretnutí, 
hráčske kádre, informácie
o hráčkach, výsledky stretnutí, kontakt) a musí si zriadiť verejnú stránku na sociálnych 
sieťach (Facebook, Twitter, Instagram), na ktorej uvádza vyššie uvedené informácie. 

Kontakt so SFZ:
• Klub s licenciou uvedie kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude komunikovať v priebehu 

sezóny v mene klubu so SFZ (namiesto sekretariátu). 

Videozáznam:
• Klub s licenciou má povinnosť vyhotoviť videozáznam o každom domácom stretnutí 1. ligy žien 

a po každom domácom stretnutí Slovenského pohára žien, ktorý bez odkladu povinne odošle na 
SFZ. 

4. FINANČNÉ KRITÉRIA

Plánovaný rozpočet na aktuálny aj nasledujúci súťažný ročník aj s jeho krytím (štruktúra: príjmy – 
výdavky, kde výdavky nesmú byť vyššie ako plánované príjmy). 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh organizácie súťaží dievčat, junioriek a žien od súťažného ročníka

2018 / 2019 a návrh na licenčný systém 1. ligy žien.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Správa Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2017

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Jaroslavovi
Rybánskemu, ktorý predstavil Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ (ďalej len „LPEK“) za 
rok 2017, ktorú vypracoval predseda komisie JUDr. Jozef Malich. 

LPEK si po celý rok 2017 riadne  plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú nielen z vnútorných predpisov 
SFZ, ale i z očakávaní orgánov SFZ. 



Pri svojej činnosti LPEK spolupracovala s rôznymi orgánmi SFZ (Prezident SFZ, GS SFZ, právne
oddelenie ako aj iné útvary SFZ) a túto spoluprácu považujeme za bezproblémovú s jasným cieľom
vzájomne  sa  podporovať.  Pri  vybavovaní  zadaných  úloh  odporúča  LPEK  orgánom  SFZ,  aby
precíznejšie posudzovali žiadosti, ktoré následne dajú na vybavenie LPEK. Niektorí žiadatelia totiž
skôr  oslovujú  SFZ  so  žiadosťou  o bezplatné  právne  poradenstvo,  ako  o pomoc  pri  vyriešení
obzvlášť komplikovaných záležitostí. Viacero podaní dokážu navrhovatelia riešiť aj bez ingerencie
SFZ.   

Vybavené podania za rok 2017:

Etickému  panelu  LPEK  bolo  v   roku  2017  predložené  na  vybavenie  celkom  11  podaní  od
navrhovateľov, ktorí nomináciami propagovali   etické a fair-play správanie na všetkých úrovniach
SFZ . Etické a fair-play správanie tvorí základ dôvery u širokého okruhu priaznivcov futbalu. Ide



o hodnotovú  záležitosť  a  návrhy  na  udelenie  ceny  MUDr.  Ivana  Chodáka  za  výnimočný  čin
súvisiaci s futbalom, za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť v súlade s princípmi fair play,   za
dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a za prínos pre futbal v súlade s princípmi fair play by
mali tradične zapĺňať stôl Etického panelu LPEK SFZ.

Odporúčania do budúcnosti:

V súčinnosti  s propagáciou  športu  a osobitne  futbalu  a SFZ  je  navrhnuté  pokračovať
v spoluorganizovaní a podpore konferencie o športovom práve, na ktorej sa významným spôsobom
prezentuje  právna  úprava  športu  na  Slovensku  a v zahraničí.  Prednášajú  sa  aktuálne  právne
problémy v organizácii športu, divácke násilie a bezpečnosť všetkých zúčastnených na športovom
podujatí, možnosti riešenia sporov v športe, športová judikatúra a pod.  

Zlepšiť dokumentačnú informovanosť LPEK o procesoch a normách v zahraničných futbalových
zväzoch ako i o národnej právnej úprave problematiky športu v zahraničí 

Tak ako doposiaľ integrovať a zapájať členov LPEK ako zástupcov SFZ do orgánov, ktoré navrhujú
a pripravujú legislatívne úpravy  súvisiace s problematikou športu a bezpečnosti  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie Správu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2016.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Jaroslavovi
Rybánskemu, ktorý informoval o SFZ boli doručené písomné žiadosti nasledovných subjektov: 

Futbalový klub VSS Košice

(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Košice - mesto)

Telovýchovná jednota FK TURKON Vyšné Opátske

(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Košice - mesto)

TJ Roma Turňa

(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Košice - okolie)

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
žiadosti vyššie uvedených subjektov spĺňajú 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
uvedené kluby za nových riadnych členov SFZ.   



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje Futbalový klub VSS Košice, Telovýchovnú jednotu FK TURKON Vyšné
Opátske a TJ Roma Turňa za riadnych členov SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ vo veci odpredaja 
nehnuteľností v majetku SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že  SFZ po likvidácii a majetkovo-právnom
vysporiadaní  Slovenského združenia  telesnej  kultúry  nadobudol  do  svojho vlastníctva  niekoľko
nehnuteľností.  Po  komplexnej  revízii  nehnuteľností  poverenou  osobou,  dostalo  vedenie  SFZ
odporučenie odpredaja vybraných nehnuteľností,  nakoľko si vyžadujú vysoké investície v rámci
rekonštrukcie alebo sú prenajímané za nevýhodných podmienok. 

V minulom roku na novembrovom zasadnutí odsúhlasil VV SFZ predaj nehnuteľností v mestách
 Martin a Lučenec. 

Dňa 12. marca 2018 bola SFZ doručená žiadosť spoločnosti  ProTenement,  a.s.,  ktorá požiadala
o možnosť posúdenia predaja nehnuteľností zapísaných na LV č. 1808, nachádzajúcich sa v obci
Nitra, v katastrálnom území Chrenová, konkrétne ide o parcely č. 1682/4, 1682/5, 1682/6, 1682/7,
1682/9, 1682/11, 1682/12, 1682/13 a 1682/14. Tieto parcely sú vo výlučnom vlastníctve SFZ a sú
vedené ako ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria. Na parcely č. 1682/7 o výmere 708 m2 a
1682/12 o výmere 2854 m2 je uzavretá nájomná zmluva medzi  SFZ a Telovýchovnou jednotou
Stavbár PS.  Výška nájomného za užívanie nehnuteľností je stanovená na sumu 0,2 Eura (20
centov) za m2 ročne, čo predstavuje sumu 712,40 Eur/ročne.

Daň z nehnuteľnosti za všetky parcely predstavuje sumu vo výške 185,78 Eur/ročne.

Nakoľko ide o veľmi symbolický výnos z výšky nájomného pre SFZ za rok, bolo navrhnuté, aby
členovia VV SFZ udelili prezidentovi SFZ mandát na rokovanie so spoločnosťou ProTenement, a.s.
o odpredaji vyššie uvedených nehnuteľností. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV  SFZ udeľuje  prezidentovi  SFZ  mandát  vo  veci  rokovania  so  spoločnosťou
ProTenement,a.s. o odpredaji nehnuteľností zapísaných na LV č. 1808 v katastrálnom území
Chrenová, ktoré sú v majetku SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu na zastupovanie SFZ na 54. Valnom 
zhromaždení SOV

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Jaroslavovi
Rybánskemu,  ktorý  informoval  o  doručení  oznámenia  SOV  ohľadom  konania  54.  Valného
zhromaždenia  SOV. Program 54.  Valného  zhromaždenie  SOV bude  zameraný  na  vyhodnotenie
účasti SR na XXIII. ZOH v Pjongčangu a na doplňujúcu voľbu člena Dozornej rady SOV. Návrhy
kandidátov na voľbu člena Dozornej rady SOV je možné zasielať do 9. apríla 2018. 

Prezident SFZ navrhol udeliť mandát na zastupovanie SFZ na 54. Valnom zhromaždení SOV pre
generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV  SFZ schvaľuje  návrh  na  udelenie  mandátu  na  zastupovanie  SFZ  na  54.  Valnom
zhromaždení SOV pre Jozefa Klimenta.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Informácia o predkladaní návrhov na vyznamenanie a ocenenie športových 
osobností za rok 2017 organizované SOV

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Jaroslavovi
Rybánskemu,  ktorý  informoval,  že  SFZ  bol  v uplynulých  dňoch  oslovený  SOV  so  žiadosťou
o zasielanie návrhov na vyznamenanie a ocenenie športových osobností za rok 2017. Tie budú po
schvaľovacom  procese  na  zasadnutí  výkonného  výboru  SOV  odevzdané  na  54.  valnom
zhromaždení SOV. Termín na zasielanie návrhov je do 9. apríla 2018.

Podrobnosti  o  predkladaní  návrhov  na  ocenenia  upravuje  Smernica  SOV o  čestných  tituloch,
vyznamenaniach, trofejach, uznaniach a výročných oceneniach, ktorú členovia VV SFZ obdržali
ako súčasť podkladov k tomuto bodu.

V rámci zasadnutia sa členovia VV SFZ zhodli na nominácii následovných mien v jednotlivých
kategóriach:

Cena Jána Popluhára – Jozef Čapkovič

Cena Pavla Demitru – Ján Ďurica

Cena Ondreja Nepelu – Milan Škriniar

Cena Bohumila Goliana – družstvo SR U21

Cena Mira Procházku – Eugen Magda

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



VV SFZ predkladá SOV návrh na vyznamenanie a ocenenie športových osobností za rok 2017
následovných kandidátov:  Jozefa Čapkoviča na cenu Jána Popluhára, Jána Ďuricu na cenu
Pavla Demitru,  Milana Skriniara na cenu Ondreja Nepelu,  Eugena Magdu na cenu Mira
Procházku a reprezentačné družstvo Slovenska U21 na cenu Bohumila Goliana. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca marec 2018

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

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

obdržali v tabuľkovej forme.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie mesiaca marec 2018.



Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Diskusia

Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 4. apríla 2018 v Bratislave:

Uznesenie č. 47/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so zmenou.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 48/18 VV SFZ:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie,

modernizácie futbalových štadiónov.

2)  VV  SFZ  stanovuje  termín  na  ukončenie  projektu  výstavby,  rekonštrukcie,  modernizácie

futbalových štadiónov pre mestá Trenčín, Prešov, Košice, Spišská Nová Ves, Dubnica nad Váhom a

Liptovský Mikuláš na deň 31.12.2019. 

3) VV SFZ poveruje GS SFZ zaslaním výzvy pre mesto Martin na predloženie záväzného 

stanoviska k účasti v projekte a splnení všetkých podmienok v termíne 30.4.2018.

T: v texte

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 49/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie štatútu Komisie rozhodcov SFZ.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 50/18 VV SFZ:

1) VV SFZ ustanovuje za členov Komisie rozhodcov SFZ p. Jána Fašunga a p. Igora Krška.

2)  VV  SFZ  odkladá  doplňujúce  ustanovovanie  členov  Komisie  partnerov  SFZ  na  májové
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované



výkonným výborom SFZ aj  ISSF číslom kandidáta doručili  do 24.  apríla  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.

3) 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. 

T: v texte

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 51/18 VV SFZ:

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 28. júna 2018 v Bratislave.

2) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 24. marca

2018 mená členov návrhovej a mandátovej komisie. 

T: v texte

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 52/18 VV SFZ:

1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022.

2)  VV  SFZ  stanovuje  deň  24.  apríl  2018  za  konečný  termín  na  zasielanie  pripomienok  k

Strategickému plánu SFZ na roky 2018 – 2022. 

T: v texte

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 53/18 VV SFZ:

1) VV SFZ schvaľuje návrh  na podmienečné udelenie/neudelenie licencií mládeže SFZ Futbalovej

akadémie na súťažný ročník 2018/2019.

2) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na obsadenie 1. LŽ v súťažnom ročníku 2018/2019. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 54/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu

od súťažného ročníka 2018/19.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 55/18 VV SFZ:



VV SFZ schvaľuje návrh organizácie súťaží dievčat, junioriek a žien od súťažného ročníka 2018 /

2019 a návrh na licenčný systém 1. ligy žien. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 56/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie Správu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2016.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 57/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje  Futbalový  klub  VSS  Košice,  Telovýchovnú  jednotu  FK  TURKON  Vyšné

Opátske a TJ Roma Turňa za riadnych členov SFZ.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 58/18 VV SFZ:

VV SFZ udeľuje prezidentovi SFZ mandát vo veci rokovania so spoločnosťou ProTenement,a.s. o

odpredaji  nehnuteľností  zapísaných na LV č.  1808 v katastrálnom území Chrenová,  ktoré sú v

majetku SFZ. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 59/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie mandátu na zastupovanie SFZ na 54. Valnom zhromaždení

SOV pre Jozefa Klimenta. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 60/18 VV SFZ:

VV SFZ predkladá SOV návrh na vyznamenanie a ocenenie športových osobností  za rok 2017

následovných kandidátov: Jozefa Čapkoviča na cenu Jána Popluhára, Jána Ďuricu na cenu Pavla

Demitru,  Milana Škriniara na cenu Ondreja Nepelu,  Eugena Magdu na cenu Mira Procházku a

reprezentačné družstvo Slovenska U21 na cenu Bohumila Goliana.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 61/18 VV SFZ:




	1.   Prebieha finalizácia realizácie výstavby futbalového štadióna v Humennom.
	2.   Okresný úrad v Bardejove, katastrálny odbor povolil dňa 9.3.2018 v prospech SFZ vklad vecného bremena na bezodplatné užívanie futbalového štadióna v Bardejove.

