
Zápisnica č. 05/18 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 2. júna 2018 v
Čiernom Balogu.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz.  

     vzťahy
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
Dušan Radolský – zástupca trénerov

Ospravedlnený: Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Štefan Vaľko – poverený kontrolór SFZ
Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ 
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ 

Program: 
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Informácia  o  priebehu  a  realizácii  projektu  výstavby,  rekonštrukcie,
modernizácie futbalových štadiónov

4. Schvaľovanie  vybraných  športovo-technických  požiadaviek  súvisiacich  s
futbalovými  súťažami  riadenými  regionálnymi  a  oblastnými  futbalovými
zväzmi

5. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ

6. Prerokovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ

7. Prerokovanie návrhu na udelenie pridruženého členstva SFZ

8. Prerokovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022

9. Prerokovanie  návrhu  rozhodnutia  o  výške  členského  príspevku  riadnych,
pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského



10. Prerokovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69
ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

11. Prerokovanie návrhu na riešenie nárokov asociácie na solidárny príspevok a
výchovné v prípade zániku členstva v SFZ

12. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ a Disciplinárneho
poriadku SFZ

13. Schvaľovanie návrhu nových riadnych členov SFZ

14. Schvaľovanie  návrhu  na  obsadenie  1.  ligy  žiakov  v  súťažnom  ročníku
2018/2019

15. Informáciu o udelení licencií  pre Fortuna ligu a súťaže UEFA 2018/19 v
odvolacom konaní

16. Informácia o zmenách v Pravidlách futbalu 2018/19

17. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ 

18. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
mesiaca máj 2018

19. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami
VV SFZ

20. Diskusia

K bodu 1: 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 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 plnenia uznesení vykonal GS SFZ Jozef Kliment.

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 v súčasnosti pripravuje novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ pre nový
súťažný ročník 2018/19.

Priamo  na  zasadnutí  je  predložený  samostatný  bod  programu,  ktorý  porovnáva  zmeny  v
súčasnom znení a pripravovanom návrhu.

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. 73/18 VV SFZ:
1) VV SFZ odkladá schvaľovanie  návrhu na  zmenu obsadenia  1.  ligy  žiakov v súťažnom
ročníku 2018/2019 na júnové zasadnutie.

2)  VV SFZ  ukladá  povinnosť  riaditeľovi  Technického  úseku  SFZ  opakovane  prerokovať
predložený návrh so športovými riaditeľmi klubov Fortuna ligy v termíne do 24. mája 2018.



T: v texte

Z: Jozef Kliment
Úloha splnená.

V termíne do 24. mája 2018 sa uskutočnilo stretnutie so športovými riaditeľmi klubov. Materiál
je predložený na zasadnutí 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  projektovému manažérovi  SFZ a
zástupcovi  GS  SFZ  Petrovi  Dedíkovi,  ktorý  zhrnul  informácie  o najdôležitejších
skutočnostiach, ktoré sa udiali v rámci projektu.

1. Bola  ukončená  realizácie  výstavby  futbalového  štadióna  v  Humennom,  ktorého
slávnostné otvorenie sa bude konať 23.6.2018.

2. Ďalej prebieha intenzívna rekonštrukcia a výstavba futbalového štadióna v Nitre, ako aj
druhá časť rekonštrukcie futbalového štadióna v Michalovciach. 

3. Okresný úrad v Skalici, katastrálny odbor povolil dňa 15.5.2018 v prospech SFZ vklad
vecného bremena na bezodplatné užívanie futbalového štadióna v Skalici.

4. SFZ zaslal v zmysle uznesenie VV SFZ mestu Martin výzvu k predloženiu záväzného
stanoviska k účasti v projekte a splnení všetkých podmienok, schváleného mestským
zastupiteľstvom mesta Martin, najneskôr do termínu 30.4.2018, na základe čoho sme
obdržali od mesta Martin oficiálne stanovisko o nezapojení sa do predmetného projektu.

5. SFZ obdržal dňa 24.5.2018 od mesta Rimavská Sobota žiadosť o zaradenie do projektu
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, pričom rovnaký záujem
prejavilo v nedávnej minulosti mesto Považská Bystrica.

6. Dňa 4.5.2018 bola podpísaná Zmluva o spolupráci  pri  rekonštrukcii,  modernizácii  a
výstavbe  futbalového  štadióna  v  Liptovskom  Mikuláši  medzi  SFZ  a  Mestskými
športovými zariadeniami, s.r.o

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  priebehu  a  realizácii  projektu  výstavby,
rekonštrukcie, modernizácie futbalových štadiónov.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Schvaľovanie vybraných športovo-technických požiadaviek súvisiacich 
s futbalovými súťažami riadenými regionálnymi a oblastnými futbalovými zväzmi 



Bod otvoril  prezident  SFZ Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  projektovému manažérovi  SFZ a
zástupcovi  GS  SFZ  Petrovi  Dedíkovi,  ktorý  informoval,  že  vzhľadom  k tomu,  že  vo
futbalových súťažiach riadených RFZ už v ostatných súťažných ročníkoch prebiehalo pilotné
natáčanie  videozáznamov  zo  stretnutí  rôznych  úrovní  súťaží  a zároveň  v nadväznosti  na
prebiehajúcu digitalizáciu slovenského futbalu a jej možné marketingové využitie navrhujem,
aby  bolo  v súťažiach  3.  a 4.  ligy  mužov,  riadených  RFZ,  natáčanie  neprerušeného  a
nestrihaného videozáznamu s  trvalým údajom plynúceho  času  povinné.  Záznam z  každého
súťažného stretnutia bude vkladať domáci futbalový klub povinne do 24 hod. po ukončení
stretnutia na úložisko SFZ na archivovanie tak, ako je tomu v súťažiach mužov riadených SFZ
a ÚLK.
Zároveň sa nám v poslednom období objavujú prípady trénerov družstiev v regionálnych a
oblastných súťažiach, pôsobiacich vo viacerých kluboch naraz, na základe čoho dochádza často
pri kolízii termínov stretnutí takýchto klubov k neúčasti trénerov na stretnutiach a uvedeniu ich
mena na zápise o stretnutí bez toho, aby sa stretnutia reálne zúčastnili. S ohľadom na uvedené
bolo navrhnuté,  aby VV SFZ prijal  uznesenie,  že žiadny tréner  nemôže súčasne pôsobiť v
kategórii dospelých v rovnakom období v dvoch rôznych kluboch. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1)  VV SFZ schvaľuje  návrh  vybraných  športovo-technických  náležitostí  súvisiacich  s
riadením a organizáciou súťaží RFZ a ObFZ.

2) VV SFZ ukladá povinnosť predsedom RFZ a ObFZ zabezpečiť v príslušnom predpise
úpravu požiadavky natáčania neprerušovaného a nestrihaného videozáznamu s trvalým
údajom plynúceho času a záznam z každého stretnutia povinne vkladať do 24 hod. po
ukončení stretnutia na úložisko SFZ na archiváciu.

3) VV SFZ ukladá povinnosť predsedom RFZ a ObFZ zabezpečiť v príslušnom predpise
úpravu  požiadavky  zákazu  pôsobenia  trénera  v  kategórii  dospelých  v  dvoch  rôznych
futbalových kluboch v rovnakom časovom období. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  projektovému  manažérovi  SFZ
Jaroslavovi  Rybánskemu,  ktorý  informoval,  že  podľa  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.  45  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.

V  porovnaní  s  návrhom  programu,  ktorý  bol  delegátom  konferencie  SFZ  odporučený  na
májovom zasadnutí VV SFZ, došlo k jednej úprave, a to na návrh prezidenta SFZ bol doplnený



bod s názvom „Schvaľovanie návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého
sídla SFZ“.

Po tejto aktualizácii je návrh programu zasadnutia Konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28.
júna 2018 v Bratislave predložený nasledovne:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a
príhovorov hostí)

2.     Menovanie  skrutátorov  a  overovateľov  zápisnice,  schvaľovanie  pracovných  komisii
konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ

5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ

6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ 

7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2017

8. Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022

9. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018-2022

10. Schvaľovanie  návrhu  na  úpravu  riadenia  a  organizácie  II.  ligy  staršieho  a  mladšieho
dorastu od súťažného ročníka 2019/20

11.  Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov
SFZ a o spôsobe použitia členského

12.  Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm.
a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 354/2016 Z. z.

13. Schvaľovanie  audítora  pre  vykonanie  auditu  ročnej  účtovnej  závierky  SFZ  a  SFZ
Marketing, s.r.o. pre rok 2018, vrátane overenia výročnej správy SFZ za rok 2017

14. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho
výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2017

15. Schvaľovanie návrhu na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého sídla SFZ

16. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

17. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov

18. Doplňujúca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)

19. Doplňujúca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ)

20. Schvaľovanie návrhu na riešenie nárokov asociácia na solidárny príspevok a výchovné v
prípade zániku členstva v SFZ

21. Diskusia

22. informácia o uzneseniach prijatých konferenciou



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh programu Konferencie SFZ. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Prerokovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v zmysle článku 30 stanov SFZ môže
byť čestné členstvo udelené fyzickej osobe, ktorá sa zvlášť zaslúžila o propagáciu alebo rozvoj
slovenského futbalu. Návrh na udelenie čestného členstva môže predložiť konferencii prezident
SFZ, člen výkonného výboru, delegát konferencie alebo riadny člen SFZ.

Na  základe  vyššie  uvedeného  navrhol,  aby  VV  SFZ  prijal  uznesenie,  ktorým  predloží
delegátom konferencie návrh na prijatie za čestného člena SFZ  p. Ing. Jána Liptáka – in
memoriam podľa čl. 31 ods. 2 stanov SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na udelenie čestného členstva
SFZ  
pre p. Jána Liptáka – in memoriam. 
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 na udelenie pridruženého členstva SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v zmysle článku 28 ods. 3 o prijatí za
pridruženého člena rozhoduje konferencia. Návrh na prijatie za pridruženého člena predkladá
konferencii výkonný výbor na základe žiadosti o registráciu za pridruženého člena, podanej
písomne právnickou osobou uchádzajúcou sa o pridružené členstvo v SFZ.

Pridruženým členom sa môže stať iná právnická osoba ako subjekty podľa článku 27 ods. 1
stanov SFZ, ktorá sa zúčastňuje na činnosti a plnení úloh v organizovanom futbale a ktorej
stanovy, poslanie, ciele a predmet činnosti, nie sú v rozpore so Stanovami, poslaním a cieľmi
činnosti SFZ.

SFZ bola  v  uplynulých  dňoch  doručená  žiadosť  o  prijatie  za  pridruženého  člena  SFZ od
občianskeho združenia  Klub ligových kanonierov. Táto žiadosť prešla kontrolou vecných a
odborných oddelení SFZ. Tie skonštatovali, že spĺňa všetky formálne náležitosti v zmysle čl.
27 ods. 4 Stanov SFZ, preto ju odporúčajú predložiť Konferencii SFZ na schválenie. Všetky
podklady potrebné na splnenie formálnych náležitostí sú k nahliadnutiu v archíve LPO SFZ. 

Na základe vyššie uvedeného navrhol, aby bolo prijaté uznesenie, ktorým VV SFZ predloží
delegátom konferencie návrh na prijatie za pridruženého člena SFZ občianske združenie Klub
ligových kanonierov. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  odporúča  delegátom  konferencie  schváliť  návrh  na  udelenie  pridruženého
členstva SFZ pre občianske združenie Klub ligových kanonierov.  
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Prerokovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018 - 2022

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, Odovzdal slovo projektovému manažérovi
SFZ a zástupcovi GS SFZ Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval, že v rámci Strategického plánu
SFZ na roky 2015 – 2018 sa SFZ prioritne zameral na podporné a strategické projekty pre
rozvoj futbalu na Slovensku (napr. infraštruktúra, vzdelávanie apod.), pričom väčšinu z nich
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 by SFZ chcel  zvýšenú pozornosť
venovať 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 amatérsky a  profesionálny
futbal.

Návrh  Strategického  plánu  SFZ  na  roky  2018  –  2022,  spracovaný  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 bol predložený po zapracovaní pripomienok, ktoré SFZ obdržal
po ostatnom zasadnutí VV SFZ dňa 4.4.2018.

Vychádzajúc  zo  záverov a  odporúčaní  VV SFZ bude tento  materiál  ešte  rozpracovaný pre
Konferenciu SFZ v samostatnej prílohe, týkajúcej sa hlavných zámerov a úloh jednotlivých
projektov, vrátane ich prínosu pre rozvoj regionálneho, či profesionálneho futbal. 

Strategický  plán  na  roky  2018-2022  bude  po  jeho  prerokovaní  vo  VV SFZ predložený  k
schváleniu na júnové zasadnutie Konferencie SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie  schváliť  návrh strategického 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 9:  Prerokovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku a návrhu na
spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych
členov SFZ 



Bod otvoril  prezident  SFZ Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  projektovému manažérovi  SFZ a
zástupcovi  GS SFZ Petrovi  Dedíkovi,  ktorý informoval,  že na zasadnutí  Konferencie SFZ,
ktoré  sa  konalo  dňa  29.6.2017  bolo  rozhodnuté  o  výške  členského  príspevku  riadnych,
pridružených a individuálnych členov SFZ na rok 2018 a jeho splatnosti a o spôsobe použitia
tohto  členského  príspevku.  Keďže  ďalšia  Konferencia  SFZ  zasadne  28.  júna  2018,  na  jej
zasadnutí je potrebné opätovne schváliť výšku členského príspevku riadnych, pridružených a
individuálnych  členov  SFZ  na  rok  2019  vrátane  jeho  splatnosti  a  spôsob  použitia  tohto
členského príspevku tak, aby bola dodržaná právna úprava zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ, SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého
príjmami  sú  príjmy  z  členského  príspevku.  VV  SFZ  rozhoduje  o  spôsobe  použitia  a
prerozdelenia prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia
schváleným Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ. 

Keďže nie je žiaden relevantný dôvod na zmenu výšky členského príspevku, bolo odporučené,
aby bola výška členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ na
rok 2019 zachovaná a teda rovnaká ako v roku 2017 a 2018 (príloha č. 1) s tým, že členské
každého individuálneho člena je splatné vždy pred jeho prvou aktivitou v danom súťažnom
ročníku (napr. hráč pred prvým štartom) a ostatní členovia SFZ uhrádzajú členské najneskôr do
30.9.2018. 

Nakoľko je považovaný za správny a spravodlivý aj spôsob rozdelenia členských príspevkov
schválený pre rok 2018, ktorý sa v praxi osvedčil, bolo ďalej navrhnuté postupovať rovnakým
režimom s tým, že predmetom rozdelenia budú členské príspevky na súťažný ročník 2018/2019
vybrané  od  riadnych,  pridružených  a  individuálnych  členov  SFZ.  Finančné  prostriedky  z
vybraných členských príspevkov budú jednotlivým klubom poukázané do 15.12.2018 podľa
schváleného kľúča bezhotovostným prevodom na ich bankový účet evidovaný v ISSF.

Vybrané  členské  príspevky  sa  budú  rozdeľovať  pomerne  futbalovým klubom podľa  počtu
aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka
2018/2019, t.j. družstiev mládeže do U19 vrátane s výnimkou futbalových akadémií a ÚTM,
ktoré  budú  mať  v  súťažnom  ročníku  2018/2019  uzatvorené  aspoň  tri  zápisy  o  stretnutí.
Uvedené  rozdelenie  priamo  reflektuje  skutočnosť,  že  príjmy  z  členských  príspevkov  sú
zdrojom  fondu  podpory  mládežníckeho  futbalu,  čo  je  relevantným  dôvodom  na  ich
prerozdelenie  len  medzi  tie  futbalové  kluby,  ktoré  majú  najmenej  jedno  aktívne  družstvo
mládeže.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh rozhodnutia o výške členského
príspevku  riadnych,  pridružených  a  individuálnych  členov  SFZ a  o  spôsobe  použitia
členského.  
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 10: Prerokovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69
ods.  5  písm.  a)  a  písm.  b)  zákona  č.  440/2015  Z.  z.  o  športe  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z.

Bod otvoril  prezident  SFZ Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  projektovému manažérovi  SFZ a
zástupcovi GS SFZ Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval, že  SFZ je  v súlade s § 69 ods. 5 o
zákona o športe povinný rozdeliť najmenej:

a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho
príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23
rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych
športoch a

b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných
športovcov, pričom kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje Konferencia
SFZ.

SFZ  bol  na  rok  2018  poskytnutý  na  základe  zmluvy  č.  0131/2018/SŠSŠM  o  poskytnutí
príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVŠ SR pre
oblasť športu v roku 2018 zo dňa 29.1.2018 príspevok uznanému športu vo výške 9.511.474,-
eur. Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona o športe je SFZ povinný vyčleniť na
účely podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe minimálne 1.426.721,10 eura a na účely podľa
§ 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe minimálne čiastku 1.902.294,80 eura. 

1. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe

Príspevok v celkovom objeme 1.426.721,10 eura bude rozdelený pomerne futbalovým klubom
prihláseným  do  súťažného  ročníka  2017/2018  podľa  počtu  mládežníckych  družstiev
zaradených do súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018, t.j. družstiev mládeže do U19
(vrátane) s výnimkou futbalových akadémií a ÚTM.

V  súvislosti  s  poukázaním  časti  príspevku  medzi  futbalového  kluby  upozorňujeme,  že
vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako
prísne účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len v
rozsahu  identifikovaných  oprávnených  výdavkov  vymedzených  ministerstvom,  a  to  pod
hrozbou sankcií,  t.j.  príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si
nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1300
futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť
správnosť  evidencie  a  výkazníctva.  Pri  takom  počte  subjektov  nie  je  objektívne  možné
zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu
vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania. 

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude preto futbalovým klubom, ktoré majú na
príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov
podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o
športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu
finančné prostriedky z príspevku poukazovať a



b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku tak,  ako v minulom roku,
jednoduchým systémom cez  pridelený kredit,  ktorý  bude určený vo výške jeho  nároku na
príspevok. Tento kredit bude používať cez katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať
u  SFZ,  pričom cena  za  poskytnuté  služby  (napr.  čerpanie  PHM),  sa  odráta  z  prideleného
kreditu. 

Výhradne takýmto spôsobom bude SFZ schopný zabezpečiť voči ministerstvu a podľa jeho
podmienok a požiadaviek preukázateľné výkazníctvo účelnosti a oprávnenosti vynaložených
výdavkov z poskytnutého príspevku. 

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým
klubom umožnené od 1.7.2018 cez už zmienený kreditový nákupný systém - webshop. 

V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných
prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, bude možné použiť
(reálne uhradiť) len v termíne do 30.11.2018. 

V tejto súvislosti bolo zdôraznené, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na
účely  podpory  mládeže,  t.j.  nie  je  možné  uhrádzať  výdavky,  ktoré  nie  sú  určené  na  šport
mládeže a sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu. 

Všetky výdavky musia  zároveň spĺňať  kritériá  zaradenia  do  bežných výdavkov v súlade  s
Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-
42,  ktorým  sa  ustanovuje  druhová  klasifikácia,  organizačná  klasifikácia  a  ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.  Pri  obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do
bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť
rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr.
software, licencie) je finančný limit vo výške 2.400,- eur. 

V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý
objem  finančných  prostriedkov  a  bude  znášať  sankcie  uložené  v  súvislosti  s  porušením
finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe

Príspevok v minimálnej výške 1.902.294,80 eura bude rozdelený medzi futbalové akadémie
mládeže a ÚTM v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ. 

Financovanie futbalových akadémií mládeže a ÚTM je ekonomicky omnoho náročnejšie ako
výška  finančných  prostriedkov  poskytnutých  na  tento  účel  zo  štátneho  rozpočtu,  t.j.  SFZ
prerozdelí na účely rozvoja talentovanej mládeže viac finančných prostriedkov ako minimálna
hranica upravená zákonom o športe.  Z týchto finančných prostriedkov bude financovaný aj
program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15 (príprava regionálnych a
oblastných výberov). 

Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu rozvoja talentovaných športovcov
vychádza zo schváleného rozpočtu SFZ na rok 2018. Keďže SFZ v rámci zostaveného rozpočtu
prísne  nerozlišuje  zdrojové  zabezpečenie  krytia  uvedených  výdavkov  a  ich  potrebu
zabezpečuje  okrem vlastných zdrojov  a  finančných prostriedkov  zo  štátneho  rozpočtu  aj  z
príspevkov od UEFA a FIFA, definitívna suma čerpania finančných prostriedkov zo štátneho



rozpočtu na financovanie konkrétneho mládežníckeho klubu v súlade s vymedzeným účelom
vrátane  zabezpečenia  povinného  spolufinancovania  bude  až  predmetom  každoročného
vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. 

Vychádzajúc z vyššie  uvedeného,  finančné prostriedky v minimálnom objeme 1.902.294,80
eura budú rozdelené v rámci schváleného modelu financovania klubov licenčného systému
mládeže a podpory regionálnych a oblastných výberov:

      a)   Pre súťažný ročník 2018/2019:

 Ø  12 akadémií mládeže (U6 - U19) – 90.000,- eur/akadémia mládeže

Ø  22 ÚTM (U6 - U15) – 30.000,- eur/ÚTM

Ø  14 čakateľov (futbalové kluby so základnou licenciou mládeže) – 4.000,- eur/čakateľ

      b)   Program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15. 

Poznámka: časť príspevku sa poskytuje formou materiálno-technického zabezpečenia
činnosti futbalových klubov a programu podpory talentov SFZ.

Finančné  prostriedky  z  poskytnutého  príspevku  uznanému  športu  môžu  byť  použité  len  v
intenciách vyššie uvedeného na úhradu výdavkov, ktoré spĺňajú kritéria zaradenia do bežných
výdavkov podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č.
MF/010175/2004-42,  ktorým sa  ustanovuje  druhová klasifikácia,  organizačná klasifikácia  a
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, najmä na úhradu výdavkov na:

a)    odmeny trénerov, športových riaditeľov mládeže a koordinátorov mládeže, 

b)    cestovné, ubytovanie a stravné,

c)    prenájom priestorov, zariadení a techniky,

d)    materiálno-technické zabezpečenie,

e)    organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít. 

V prípade, že v priebehu roka 2018 dôjde k navýšeniu sumy príspevku dodatkom k zmluve so
štátom,  finančné  prostriedky  vo  výške  navýšenej  sumy  príspevku  uznanému  športu  sa
prerozdelia dodatočne rovnakým kľúčom, ako je uvedené v bodoch 1. a 2. tohto materiálu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  odporúča  delegátom  konferencie  schváliť  návrh  na  spôsob  a  kritéria
prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o
športe a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Prerokovanie návrhu na riešenie nárokov asociácie na solidárny príspevok a 
výchovné v prípade zániku členstva v SFZ



Bod otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval o tom ako Stanovy SFZ upravujú postup
pri pasivite klubu - riadneho člena SFZ.

V zmysle čl. 25 ods. 5 a 6 Stanov SFZ:

„5. Členstvo sa pozastavuje

a.    členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok SFZ; členstvo sa pozastavuje automaticky
po márnom uplynutí lehoty určenej vo výzve na zaplatenie členského príspevku, nie kratšej ako
30 dní, zaslanej prostredníctvom ISSF a pozastavenie členstva trvá do dňa úhrady členského
príspevku alebo do dňa zániku členstva v SFZ,

b.   riadnemu členovi, ktorý neprihlásil žiadne svoje družstvo do súťaže riadenej SFZ alebo
členom  SFZ;  členstvo  sa  pozastavuje  automaticky  po  uplynutí  posledného  termínu  na
prihlásenie družstiev do súťaže a pozastavenie trvá do podania prihlášky do súťaže alebo do
dňa zániku členstva v SFZ.

6.   Člen SFZ, ktorému bolo pozastavené členstvo, stráca práva člena SFZ, ktoré mu prináležia
podľa  predpisov  SFZ,  vrátane  práva  na  vykonávanie  športovej  činnosti  v  rámci  SFZ,  ak
výkonný výbor nerozhodne inak. Člen SFZ, ktorému bolo pozastavené členstvo, sa vyznačí v
ISSF ako neaktívny člen SFZ.“

V zmysle čl. 26 Stanov SFZ:

„1. Člen SFZ môže byť vylúčený zo SFZ, ak

a)     …

b)     …

c)    neprihlásil žiadne svoje družstvo do súťaže riadenej SFZ alebo členom SFZ v dvoch po
sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch.“

Právny základ navrhovaného postupu v predpisoch FIFA a SFZ:

V zmysle prílohy 5 bod 2 ods. 3 FIFA RSTP:

"An  association  is  entitled  to  receive  the  proportion  of  solidarity  contribution  which  in
principle would be due to one of its affiliated clubs, if it can provide evidence that the club in
question  –  which  was  involved  in  the  professional’s  training  and  education  –  has  in  the
meantime  ceased  to  participate  in  organised  football  and/or  no  longer  exists  due  to,  in
particular,  bankruptcy,  liquidation,  dissolution  or  loss  of  affiliation.  This  solidarity
contribution shall be reserved for youth football development programmes in the association(s)
in question."

Preklad:

„Zväz je oprávnený nadobudnúť podiel z príspevku solidarity, ktorý v zásade patrí jednému z
členských klubov zväzu, ak (zväz) preukáže dôkaz, že predmetný klub – ktorý sa podieľal na
tréningovom procese a výchove profesionálneho hráča – sa medzičasom prestal zúčastňovať na



organizovanom futbale a/alebo viac neexistuje (bez právneho nástupcu), a to najmä z dôvodu,
bankrotu, likvidácie, zrušenia alebo straty spôsobilosti byť členom (príslušného futbalového
zväzu).  Takýto  príspevok  solidarity  má  byť  určený  pre  programy  podporujúce  rozvoj
mládežníckeho futbalu v predmetných zväzoch.“

V zmysle prílohy 4 bod 3 ods. 4 FIFA RSTP:

"An association is entitled to receive the training compensation which in principle would be
due to one of its affiliated clubs, if it can provide evidence that the club in question – with
which the professional was registered and trained – has in the meantime ceased to participate
in organised football and/ or no longer exists due to, in particular, bankruptcy, liquidation,
dissolution  or  loss  of  affiliation.  This  compensation  shall  be  reserved  for  youth  football
development programmes in the association(s) in question.“

Preklad:

„Zväz je oprávnený nadobudnúť východné, ktoré v zásade patrí jednému z členských klubov
zväzu, ak (zväz) preukáže dôkaz, že predmetný klub – ktorý sa podieľal na tréningovom procese
a výchove  profesionálneho hráča –  sa  medzičasom prestal  zúčastňovať  na  organizovanom
futbale  a/alebo  viac  neexistuje  (bez  právneho  nástupcu),  a  to  najmä  z  dôvodu,  bankrotu,
likvidácie,  zrušenia  alebo  straty  spôsobilosti  byť  členom  (príslušného  futbalového  zväzu).
Takéto výchovné má byť určené pre programy podporujúce rozvoj mládežníckeho futbalu.“

V zmysle čl. 38 ods. 2 Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len: „RaPP“):

„(2) Nárok na solidárny príspevok vzniká klubom, ktoré sa podieľali na výchove hráča, keď
profesionál prestupuje počas trvania zmluvy do iného klubu za odplatu. Nový klub v takomto
prípade odpočíta 5% z celkovej sumy takejto odplaty okrem výchovného a rozdelí výslednú
sumu  ako  solidárny  príspevok  medzi  kluby,  ktoré  sa  podieľali  na  výchove  hráča  počas
súťažných ročníkov, v ktorých hráč dosiahol od 12 do 23 rokov veku.“.

V zmysle čl. 38 ods. 6 RaPP:

„(6) Ak klub, ktorý by inak mal nárok na solidárny príspevok, zanikol bez právneho nástupcu
alebo nie je aktívny, nárok na zaplatenie solidárneho príspevku má SFZ, ktorý tieto prostriedky
použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu“.

Z aplikácie vyššie uvedených predpisov ďalej vyplynula potreba novelizovať RaPP SZF a v čl.
38 ods.  6 RaPP SFZ je potrebné slová "výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho
futbalu"  nahradiť  slovami "fondu podpory mládežníckeho futbalu"  a  text  v  poznámke pod
čiarou k odkazu 34) zmeniť na "čl. 67 ods. 5 stanov SFZ", a to za účelom zosúladenia RaPPu
SFZ o stanovami SFZ.

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností bolo navrhnuté, aby VV SFZ odporučil delegátom
Konferencie  SFZ,  aby za  účelom riešenia  nároku SFZ na  solidárny  príspevok a  výchovné
vylúčili členov SFZ, u ktorých existuje dôvod na vylúčenie zo SFZ v zmysle čl. 26 ods. 1 písm.
c) Stanov SFZ. Nakoľko riešenie otázky zániku členstva v SFZ je v právomoci Konferencie
SFZ, materiál bude po schválení jeho VV SFZ predložený na zasadnutie najvyššieho orgánu
SFZ.

Bolo navrhnuté, aby VV SFZ odporučil Konferencii SFZ uložiť generálnemu sekretárovi SFZ
povinnosť zabezpečiť, aby matrika SFZ pri všetkých hráčoch registrovaných za kluby, ktorých



členstvo v SFZ zaniklo vrátane ich právnych predchodcov (rozhodujúce je rovnaké IČO), v
súlade s čl.  38 ods. 5 RaPP SFZ, bodom 2 ods. 3 prílohy 5 FIFA RSTP a bodom 3 ods. 4
prílohy  4  FIFA RSTP zapísala  Slovenský  futbalový  zväz  ako  subjekt,  ktorý  má  nárok  na
solidárny príspevok a výchovné od vykonania zápisu zmeny a aby táto zmena bola zapísaná aj
do  hráčskych  pasov  bývalých  hráčov  týchto  klubov,  ktorí  pôsobia  alebo  budú  pôsobiť  v
zahraničí. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  odporúča  delegátom  konferencie  schváliť  na  riešenie  nárokov  asociácie  na
solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ a Disciplinárneho
poriadku SFZ

Bod otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil v tabuľkovej forme všetky
návrhy  na  zmeny  v  Registračnom  a  prestupovom  poriadku  SFZ  a  tiež  v  Disciplinárnom
poriadku SFZ.

Prehľad najdôležitejších zmien k Disciplinárnemu poriadku SFZ:

 







Prehľad zmien k Registračnému a prestupovému poriadku SFZ: 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  príprave  návrhu  na  zmenu  a  doplnenie
Registračného a prestupového poriadku SFZ a Disciplinárneho poriadku 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 prijatie nových riadnych členov SFZ 

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  projektovému  manažérovi  SFZ
Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že  v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. g) stanov SFZ
výkonný výbor schvaľuje prijatie nových riadnych členov po predložení všetkých podkladov
podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ.

SFZ boli doručené písomné žiadosti nasledovných subjektov: 

Janočko Academy

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

Mestská futbalová akadémia Rimavská Sobota

(právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným; OblFZ: Rimavská Sobota)

FK Valča

(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Turčiansky futbalový zväz)

ŠK Badín

(právka forma: občianske združenie; OblFZ: Banská Bystrica)

MFK Zvolen

(právna forma: akciová spoločnosť; OblFZ: Zvolen)

Akadémia - Juventus

(právka forma: spoločnosť s ručením obmedzeným; OblFZ: Žilina)

FC Košice

(právna forma: akciová spoločnosť; OblFZ: Košice - mesto)

Preskúmaním kompletnosti  dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie  a  Matrika
SFZ.  Oba  útvary  skonštatovali,  že  žiadosti  vyššie  uvedených  futbalových  klubov  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 riadnych členov
SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje za nových riadnych členov SFZ Janočko Academy, Mestská futbalová
akadémia Rimavská Sobota, FK Valča, ŠK Badín, MFK Zvolen, Akadémia – Juventus,
FC Košice.

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 obsadenie 1. ligy žiakov v súťažnom ročníku 
2018/2019

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že na základe uznesenia zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 01. 05. 2018 sa uskutočnilo
dňa 17. 05. 2018 vo Zvolene stretnutie so športovými riaditeľmi mládeže 12-tich akadémií.
Okrem iných bodov bol so všetkými prerokovaný aj návrh na rozšírenie 1. LŽ. Na zasadnutí
neboli  vznesené zásadné pripomienky. Len futbalový klub FK Železiarne Podbrezová chcel
materiál  prerokovať  ešte  na  klube  a  futbalový  klub  AS  Trenčín  neprezentoval  nesúhlasné
stanovisko s rozšírením I. LŽ, ale vzniesol pripomienku k doplneniu 1. LŽ konkrétne o klub
FK Dubnica, čo bolo priamo na zasadnutí vysvetlené a odkomunikované. Aj na základe tejto
skutočnosti, v záujme podpory a rozvoja mládežníckeho futbalu TÚ SFZ navrhuje 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. 

Na  základe  už  vykonaných  kontrolných  návštev,  sledovania  práce  klubov  s  mládežou  v
minulosti,  športových  výsledkov,  personálneho  obsadenia,  počtov  hráčov  v  jednotlivých
vekových kategóriách 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.

Zároveň TÚ SFZ navrhol tieto futbalové kluby zaradiť od súťažného ročníka 2018 / 2019 do 1.
ligy žiakov (SŽ a MŽ). Všetky navrhnuté futbalové kluby súťaž chcú hrať aj bez nároku na
finančný príspevok ÚTM.

HRACÍ SYSTÉM (1. LSŽ a 1. LMŽ)  

1.LSŽ – západ (U15 + U14): 16 tímov (25 kôl v skupine o víťaza, 24 kôl v skupine o
umiestnenie)

Základná časť: 15 súťažných stretnutí (jedno kolo každý s každým: doma alebo vonku)



Nadstavbová časť: 10 a 9 súťažných stretnutí 

Rozdelenie: 

·    Skupina o víťaza najlepších 6 tímov dve kolá každý s každým doma/vonku (10 súťažných
stretnutí) – započítavajú sa body zo vzájomných stretnutí zo základnej časti,

·  Skupina  o  umiestnenie  10  tímov  jedno  kolo  každý  s  každým v  opačnom garde  ako  v
základnej  časti  doma  alebo  vonku  (9  súťažných  stretnutí)  –  započítavajú  sa  body  zo
vzájomných stretnutí zo základnej časti.

* poradie po základnej časti sa určuje podľa družstva U15

1.LSŽ  –  východ  a  stred  (U15  +  U14):  12  tímov  v  obidvoch  skupinách  (25  kôl  v
nadstavbovej skupine stred + východ, 25 kôl v obidvoch skupinách o umiestnenie)

Základná časť: 11 súťažných stretnutí (jedno kolo každý s každým: doma alebo vonku)

Nadstavbová časť: 14 a 14 súťažných stretnutí 

Rozdelenie: 

·    Nadstavbová časť: prvé 4 tímy zo stredu a prvé 4 tímy z východu po základnej časti dve
kolá  každý  s  každým:  doma/vonku  (14  súťažných  stretnutí)  –  započítavajú  sa  body  zo
vzájomných stretnutí zo základnej časti, 

·   Skupina o umiestnenie: 8 tímov v každom regióne dve kolá každý s každým doma/vonku
(14 súťažných stretnutí) – započítavajú sa body zo vzájomných stretnutí zo základnej časti.

* poradie po základnej časti sa určuje podľa družstva U15

1.LMŽ – západ (U13 + U12): 16 tímov (22 kôl v skupine o víťaza, 22 kôl v skupine o
umiestnenie

Základná časť: 15 súťažných stretnutí (jedno kolo každý s každým: doma alebo vonku)

Nadstavbová časť: 7 a 7 súťažných stretnutí 

Rozdelenie: 

·    Skupina o víťaza: najlepších 8 tímov jedno kolo každý s každým v opačnom garde ako v
základnej časti doma alebo vonku (7 súťažných stretnutí) – započítavajú sa všetky body zo
základnej časti, 

·  Skupina  o  umiestnenie:  8  tímov  jedno  kolo  každý  s  každým  v  opačnom garde  ako  v
základnej časti doma alebo vonku (7 súťažných stretnutí) – započítavajú sa všetky body zo
základnej časti.

* poradie po základnej časti sa určuje podľa družstva U13

1.LMŽ – východ a stred (U13 + U12): 12 tímov v obidvoch skupinách (22 kôl v skupine
stred, 22 kôl v skupine východ)

Dve kolá každý s každým v obidvoch skupinách: doma/vonku (22 súťažných stretnutí) bez
nadstavbovej časti. 



V rámci diskusie k tomuto bodu programu namietali zástupcovia profesionálneho futbalu 
postup Technického úseku SFZ, nakoľko ešte len pred rokom sa schvaľoval nový model, ktorý 
má byť týmto návrhom zmenený, hoci sa predpokladalo, že dostane aspoň trojročnú možnosť 
aplikácie do praxe.

V tomto bode programu vystúpil aj zástupca trénerov Dušan Radolský, ktorý rozšíril diskusiu
aj o tému  štartu  mladých talentovaných hráčov v II.  lige.  V nej môžu rozvíjať svoj talent,
pravidelne  nastupovať  v  mužskej  kategórií,  vyhrať  sa  a  ľahšie  zvládnuť  prechod  do
seniorského  futbalu.  Rozhodol  sa  v  spolupráci  s  Technickým  úsekom  pripraviť  analýzu
účinkovania  mladých talentovaných hráčov v II.  lige  v predchádzajúcom ročníku.  Zároveň
pripraviť  návrh,  podľa  ktorého  by  od  súťažného  ročníka  2018/19  v  II.  najvyššej  súťaži
nastupovali v základnej zostave dvaja hráči do 21 rokov. Jednalo by sa o hráčov slovenskej
národnosti  -  ročník  narodenia  1998  (U21),  1999  (U20)  2000  (U19)  a  mladší.  Pri  ich
striedaniach  by  bola  zachovaná  podmienka,  že  na  ihrisku  musia  byť  počas  celého
majstrovského stretnutia dvaja hráči slovenskej národnosti vo vyššie uvedených ročníkoch.

Zároveň navrhol do budúcnosti obmedziť počet zahraničných hráčov mimo EÚ v súťažných
stretnutiach 2 ligy na maximálne 3 hráčov na hracej ploche.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh na obsadenie 1. ligy žiakov v súťažnom ročníku 2018/2019 s
pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 3 (I. Kozák, P. Kašpar, T. Végh)
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 15: Informácia o udelení licencií pre Fortuna ligu a súťaže UEFA 2018/19 v 
odvolacom konaní

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že po rozhodnutí Prvostupňového orgánu licenčného konania (ďalej len POLK), zo
dňa 24. 4. 2018, v prvostupňovom konaní neudeliť licenciu klubu FC Nitra, bol manažérom
klubového licenčného systému SFZ p. Milanom Vojtekom kontaktovaný predseda Odvolacieho
orgánu  licenčného  konania  (ďalej  len  OOLK),  p.  Peter  Kohút,  s požiadavkou  zvolania
zasadnutia OOLK.   

Po  očakávanom podaní  odvolania  voči  rozhodnutiu  POLK dotknutým klubom,  bol  termín
rokovania OOLK stanovený na deň 16. 5. 2018 v sídle SFZ. 

Rokovanie viedol predseda OOLK a zúčastnili sa ho všetci jeho členovia, okrem p. Viliama
Kupca  –  nezávislého  audítora  OOLK,  ktorý  sa  zo  zasadnutia  ospravedlnil  z  dôvodov
liečebného pobytu. 

Na zasadnutie OOLK bol okrem manažéra klubového licenčného systému SFZ prizvaný aj
predseda POLK p. Juraj Obložinský.



Podkladovú správu, vychádzajúcu z preverenia predloženej odvolacej dokumentácie klubu FC
Nitra,  v  spolupráci  s  manažérom  klubového  licenčného  systému  SFZ,  pripravil  finančný
odborník licenčnej komisie SFZ p. Peter Michalík, ktorý je súčasne aj podpredsedom POLK.

Podkladová  správa  odporúčala  vyhovieť  odvolaniu  FC  Nitra,  nakoľko  klub  predloženou
odvolacou  dokumentáciou  splnil  požiadavky  príslušných  finančných  licenčných  kritérií  a
odstránil  dôvody,  pre  ktoré  mu  POLK  neudelil  licenciu  (nekompletnosť  a  nedostatočná
výpovedná hodnota finančnej licenčnej dokumentácie, predloženej k článkom 56 a 62 platnej
Smernice klubového licenčného systému). 

OOLK  odporúčanie  predloženej  podkladovej  správy  akceptoval  a  konečné  rozhodnutie  o
vyhovení  odvolaniu  klubu  FC  Nitra  prijal  jednohlasne,  nikto  z  jeho  členov  nebol  proti
navrhovanému uzneseniu,  ani  sa  nezdržal  hlasovania.  Osoby prizvané na rokovanie OOLK
nemali právo hlasovať.

OOLK v rozhodnutí  o  udelení  licencie,  vzhľadom na  modifikovaný výrok audítora,  uložil
klubu aj povinnú aktualizáciu predložených finančných informácií do budúcnosti, a to až do
konca licenčnej sezóny.

Odvolávajúci  sa  klub  bol  ešte  v  deň  zasadnutia  OOLK  o  jeho  výsledkoch  informovaný
zaslaním písomného rozhodnutia OOLK o udelení licencie v elektronickom formáte a dňa 17.
5. 2018 mu vytlačený originál rozhodnutia OOLK (tzv. licencia) bol odoslaný doporučenou
poštou. 

Rozhodnutie OOLK v odvolacom konaní bolo zverejnené aj v Úradnej správe SFZ č. 45 (dňa
18. 5. 2018 na webstránke SFZ a dňa 19. 5. 2018 v denníku Šport).

Podľa požiadaviek Zákona o športe bola zo zasadnutia OOLK spracovaná zápisnica, ktorá je
zverejnená na webstránke SFZ, v časti „Zverejňovanie“.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o udelení licencií pre Fortuna ligu a súťaže UEFA
2018/19 v odvolacom konaní.

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 zmenách v Pravidlách futbalu 2018/19

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  členovi  VV  SFZ  Mariánovi
Ružbarskému,  ktorý  informoval,  že  Komisia  rozhodcov  SFZ  na  svojom  zasadnutí  dňa
30.4.2018 vo Vršatskom Podhradí prerokovala zmeny a doplnky Pravidiel futbalu 2018 a FIFA
Obežník č.13 zo všeobecného výročného zasadnutia IFAB. Zároveň členom VV SFZ predstavil
všetky zmeny v Pravidlách futbalu na súťažný ročník 2018/19.

1. Pravidlá futbalu 2017/18



Všeobecné  výročné  zasadnutie  IFAB  vyslovilo  spokojnosť  s  nedávnymi  významnými
revíziami, ktoré boli veľmi dobre prijaté. Vzalo tiež na vedomie pozitívnu odozvu z národných
futbalových asociácií, hlavne čo sa týka väčšej flexibility v Modifikáciách Pravidiel futbalu,
predovšetkým  v  možnosti  využívať  väčší  počet  striedaní  a  v  možnosti  využívať  dočasné
vylúčenia v súťažiach grassroots, mládeže, veteránov a hendikepovaných. 

2. Pravidlá futbalu 2018/18

Na zasadnutí bolo schválených niekoľko zmien v Pravidlách futbalu. Ich presné znenie možno
nájsť  v  Zmenách  pravidiel  2018/19,  ktoré  sú  priložené  k  tomuto  cirkuláru  a  ako  už  bolo
spomínané aj na IFAB web stránke. Dokument tiež zahŕňa všetky potrebné zmeny a pokyny
týkajúce sa používania systému Video asistent rozhodcov (VARs).
Tieto zmeny nadobúdajú platnosť od 1. júna 2018. V súťažiach začínajúcich sa pred týmto
dátumom ich možno aplikovať ihneď alebo ich zaviesť neskôr, avšak najneskôr do začiatku
nasledujúcej sezóny.

a) Pravidlo 3 – Hráči: ďalšie striedanie v predĺženom hracom čase

Po úspešnom dvojročnom experimente, ktorý prebiehal v mnohých súťažiach po celom svete,
všeobecné  výročné  zasadnutie  IFAB  dalo  súhlas  aplikovať  ho  v  súťažných  stretnutiach
národných asociácií,  ak je do ich súťažných pravidiel zahrnutá možnosť využívať ďalšieho
striedajúceho hráča v predĺženom hracom čase a to bez ohľadu na to, či družstvo dovtedy už
využilo alebo ešte nevyužilo maximálny počet povolených striedaní.
Benefitom  a  osohom  je  jednak  možnosť  zvýšiť  šancu  rozhodnúť  stretnutie  už  počas
predĺženého  hracieho  času  (a  tým  sa  vyhnúť  vykonávaniu  kopov  na  bránku  zo  značky
pokutového kopu), ako aj redukovanie potencionálnych zranení hráčov z dôvodu ich únavy.

b) Pravidlo 4 – Výstroj hráčov

Elektronické a komunikačné zariadenie v technickej zóne
Keďže  je  takmer  nemožné  vyhnúť  sa  elektronickej  komunikácii  dovnútra/alebo  von  z
technickej  zóny,  dôraz  sa  bude  odteraz  zameriavať  na  správanie  sa  vyplývajúce  z  takej
komunikácie. Členovia realizačného tímu majú odteraz povolené používať v technickej zóne
malé ručné, mobilné zariadenie (zoznam povolených zariadení je zahrnutý v Pravidle 4), ale iba
z dôvodov koučovania/taktiky a pre osoh (v záujme) hráčov. Člen realizačného tímu, ktorý
bude  používať  neautorizované  zariadenie  alebo  sa  bude  správať  neprimerane,  musí  byť
vykázaný (vylúčený) z technickej zóny.
Je  potrebné,  aby  disciplinárne  komisie  naliehavo  aplikovali  filozofiu  tejto  zmeny  a
nezakazovali  komunikáciu  členov realizačných  tímov s  technickou  zónou a  neboli  z  tohto
dôvodu vylučovaní alebo vykazovaní z technickej zóny.

Elektronické systémy sledovania výkonu (EPTS)
FIFA zavádza Program kvality pre elektronické systémy sledovania výkonu (EPTS), aby tým
pomohla zabezpečiť ich spoľahlivosť a bezpečnosť. Dáta z EPTS smú byť odteraz prijaté v
technickej zóne počas stretnutia.



c) Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie: Zmarenie jasnej gólovej 
príležitosti a zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie
Všeobecné výročné zasadnutie IFAB v roku 2016 schválilo celosvetový dvojročný experiment,
že  ak  rozhodca  potrestá  hráča  za  zmarenie  jasnej  gólovej  príležitosti  v  jeho  vlastnom
pokutovom území, hráč bude len napomenutý ŽK a nie vylúčený z hry ČK, ak sa pri priestupku
previnivší  hráč  pokúšal  hrať  s  loptou.  Všeobecné  výročné  zasadnutie  IFAB  v  roku  2017
rozšírilo  tento  princíp  tak,  že  ak hráč vo vlastnom pokutovom území pri  priestupku zmarí
sľubne sa rozvíjajúcu akciu a pokúšal sa pritom hrať s loptou, nebude napomenutý ŽK. 
Vo  svetle  vynikajúcej  spätnej  väzby,  formulácia  pre  obe  situácie,  ktorá  je  už  zahrnutá  do
Pravidiel futbalu, bola potvrdená ako trvalá.

d) Prehľad a potvrdenie objasnení, ktoré boli vyhlásené na 131. všeobecnom výročnom 
zasadnutí IFAB
Všeobecné výročné zasadnutie IFAB formálne schválilo objasnenia v Pravidlách futbalu, ktoré
boli oznámené v Cirkulári 11 (z 25. septembra 2017). 
Poznámka KR SFZ: tento Cirkulár je v plnom znení zaradený do webovej aj tlačenej verzii
Pravidiel  futbalu  platných  od  1.6.2017.  Po  zapracovaní  do  Pravidiel  futbalu  platných  od
1.6.2018 bude vyradený (vymazaný z webovej verzie).

e) Ďalšie vylepšenia a objasnenia
Boli schválené ďalšie vylepšenia a objasnenia v Pravidlách futbalu. Hlavné sú zhrnuté nižšie:
Modifikácie pravidiel: dočasné vylúčenia (Systém B)
Hráč, ktorý je druhýkrát dočasne vylúčený z hry a nie dočasne vylúčený po udelení ŽK, nesmie
byť vymenený alebo vystriedaný.
Pravidlo 3 – Hráči
Pri priateľských (prípravných) stretnutia národných „A“ tímov, maximálny počet náhradníkov,
ktorí môžu byť na stretnutie nominovaní, je teraz limitovaný počtom 12, aby to bolo zhodné so
súťažnými  stretnutiami  a  zabránilo  sa  nedostatočnému  počtu  pripravených  sedadiel  v
technickej zóne.
Pravidlo 7 – Hrací čas
V snahe vyhnúť sa tomu, aby prestávky na občerstvenie nápojmi neboli využívané na dlhšie
koučovanie alebo komerčné prestávky, nemali by presiahnuť jednu minútu. Táto reštrikcia sa
nemá aplikovať pri prerušeniach hry zo zdravotných (lekárskych) dôvodov.
Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie: Zmarenie jasnej gólovej príležitosti
a zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej akcie
Hryzenie  (zriedkavý,  ale  vážny  priestupok)  je  teraz  zahrnutý  do  priestupkov,  za  ktoré  sa
nariaďuje priamy voľný kop a vinník je vylúčený z hry ČK.
Hodenie  objektu  do  lopty  alebo  udretie  lopty  predmetom držaným v  ruke  je  zaradený  do
samostatnej (oddelenej) kategórie priestupkov a nie je viac považovaný za zakázanú hru rukou.
Brankár, ktorý sa neúspešne pokúsil chytiť loptu (zadržať), zastaviť alebo vyraziť, môže loptu
znovu chytiť do rúk a nebude za to potrestaný. Toto sa nepovažuje za to, že mal loptu pod
kontrolou.
Ak  rozhodca  uplatňuje  výhodu  v  hre  pri  priestupku,  ktorým  je  zmarená  jasná  gólová
príležitosť, sankciou bude napomenutie ŽK bez ohľadu na to, či bol alebo nebol dosiahnutý
gól. To znamená, že nenasleduje vylúčenie z hry, ak gól nebol dosiahnutý.
Pravidlo 15 – Vhadzovanie lopty



Hráč  musí  pri  vykonávaní  vhadzovania  lopty  spoza  postrannej  čiary  stáť,  to  znamená,  že
nemôže byť pri vhadzovaní v sediacej alebo kľačiacej polohe.

3. Video asistent rozhodcovia (VARs)
Všeobecné  výročné  zasadnutie  IFAB  dostalo  detailné  správy  o  priebehu  dvojročného
experimentu s video asistent rozhodcami (VARs). Ako oznámilo v Cirkulári 12 (zo 7. marca
2018), schválilo zahrnutie Video asistent rozhodcov do Pravidiel futbalu 2018/19 ako možnosť
pre  súťažné  stretnutia,  s  výhradou  plného  dodržiavania  protokolu  a  požiadaviek  na  jeho
využívanie  (vykonávanie),  ako  aj  prísnym schvaľovacím procesom.  Akékoľvek  využívanie
Video asistent rozhodcov (VARs) vyžaduje písomný súhlas od IFAB a FIFA.

4. Iniciatíva „Hraj férovo“
Všeobecné výročné zasadnutie IFAB dostalo a prerokovalo správu o konzultáciách a skorom
testovaní  vo vzťahu k možným zmenách v Pravidlách  futbalu  uvedených v stratégii  „Hraj
férovo“,  ktorá  bola  schválená  na  všeobecnom  výročnom  zasadnutí  IFAB  v  roku  2017.
Rôznorodé myšlienky a nápady sú teraz vložené do rôznych kategórií testovania a následných
diskusií.  Predovšetkým  bolo  dohodnuté,  že  niektoré  z  nich  by  sa  mali  teraz  podrobiť
rozsiahlejšiemu testovaniu – národné futbalové asociácie sú vyzývané ku kontaktu, ak by mali
záujem o potenciálnu účasť na ktoromkoľvek z nasledujúcich experimentov:
Systém AB-BA kopov na bránku zo značky pokutového kopu –  systém je navrhnutý tak,
aby priniesol väčšiu spravodlivosť a zaistil to, aby to isté družstvo nevykonávalo vždy „druhý“
kop.
Červené a žlté karty za nešportové správanie členov realizačných tímov v technickej zóne
–  metóda jasne ukazuje, akú disciplinárnu akciu rozhodca vykonal voči členovi realizačného
tímu, ktorý sa správal v technickej zóne neprimerane.
Brániace družstvo zahrá pri kope od bránky alebo voľnom kope v jeho prospech s loptou
skôr,  ako  opustí  pokutové  územia –  uplatňovaním  tejto  metódy  by  sa  redukovalo
premárňovanie (zdržiavanie) hracieho času a kreovalo viac konštruktívne nadviazanie na hru.
Vystriedaný  hráč  je  požiadaný  k  opusteniu  hracej  plochy  v  najbližšom mieste,  ktoré
ohraničuje  hraciu  plochu  (s  ohľadom  a  zvážením  bezpečnostných  kritérií  na  štadióne  a
danom mieste) – metóda redukuje premárňovanie (zdržiavanie) hracieho času pri aplikovaní
rovnakého princípu ako u zraneného hráča, ktorý opúšťa hraciu plochu.

IFAB veľmi oceňuje vstup a podporu zo všetkých častí  futbalového sveta zaoberajúcich sa
futbalom pri  rozvíjaní  Pravidiel  futbalu  na  všetkých  jeho  úrovniach  –  od  grassroots  až  k
medzinárodnému  –  v  záujme  férovosti,  dostupnosti  a  zábavy.  IFAB  bude  pokračovať  v
globálnych konzultáciách, aby zabezpečil ochranu férovosti a integrity hry na hracej ploche.

V rámci diskusie k tomuto bodu požiadal člen VV SFZ a predseda Komisie rozhodcov Marián
Ružbarský o možnosť zapojiť sa do pilotného programu v rámci aplikácie pravidla 3 “Hráči”,
kde je povolené ďalšie striedanie hráča v predĺženom hracom čase (2x15 min.). Podmienkou
je, že táto možnosť musí byť zahrnutá do pravidiel príslušnej súťaže (Rozpis súťaže alebo
Súťažný poriadok).



Benefitom  je  jednak  možnosť  zvýšiť  šancu  rozhodnúť  stretnutie  už  počas  predĺženého
hracieho času (a tým sa vyhnúť vykonávaniu kopov na bránku zo značky pokutového kopu),
ako aj  redukovanie potencionálnych zranení hráčov z dôvodu ich únavy. 
V súťažiach ÚLK a SFZ sa táto možnosť bude môcť aplikovať len vo finále Slovenského
pohára, finále baráže o Fortuna ligu, alebo v prípadnom finále play-off o UEL.
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmenách v Pravidlách futbalu 2018/19.

2) VV SFZ ukladá zapracovať do nového Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a
ÚLK  pravidlo  o  4.  striedajúcom  hráčovi  v  predĺženom  hracom  čase  2x15  min.  Toto
pravidlo sa bude aplikovať len vo finále Slovnaft Cup-u, finále baráže o Fortuna ligu
alebo v prípadnom finále play-off o Európsku ligu.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ 

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Ako  predkladateľ  návrhu  oznámil,  že  zmena  a
doplnenie  štatútu  spočíva  v  tom,  že  členom Komisie  rozhodcov  SFZ nebude môcť byť
aktívny pozorovateľ rozhodcov zaradený na nominačnej listine pozorovateľov rozhodcov
republikových súťaží.

V  rámci  diskusie  k  tomuto  bodu  programu  požiadal  člen  VV  SFZ  a  predseda  Komisie
rozhodcov SFZ Marián Ružbarský o povolenie výnimky pre delegátov rozhodcov, ktorí sú na
listine pozorovateľov UEFA.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ  berie  na  vedomie  prípravu  návrhu  na  zmenu  a  doplnenie  Štatútu  komisie
rozhodcov SFZ a ukladá predkladateľovi zapracovať do návrhu pripomienku vznesenú
priamo na zasadnutí.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca máj 2018

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR v mesiaci máj.



Členovia  VV  SFZ  hlasovali  o  tomto  návrhu  uznesenia:VV  SFZ  berie  na  vedomie
informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca
máj 2018.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami 
VV SFZ

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  projektovému  manažérovi  SFZ
Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ sa
uskutočnilo  jedno  hlasovanie  per  rollam  č.  01/18  a  to  vo  veci  "Schvaľovanie  návrhu
podkladov k vypísaniu verejného obstarávania v projekte 4 tréningových ihrísk s umelou
trávou”.

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 7. mája 2018 na adresu 
jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk     formou:

Schvaľujem  návrh podkladov  k  vypísaniu  verejného  obstarávania  v  projekte  4
tréningových ihrísk s umelou trávou,

alebo

Neschvaľujem  návrh podkladov  k  vypísaniu  verejného  obstarávania  v  projekte  4
tréningových ihrísk s umelou trávou,

alebo

Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu podkladov k vypísaniu verejného
obstarávania v projekte 4 tréningových ihrísk s umelou trávou.

mailto:jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk


Hlasovania  sa  zúčastnilo  11  členov  VV  SFZ,  z  toho  všetci  11  hlasovali
formou "schvaľujem".

Na  to,  aby  bolo  uznesenie  formou  per  rollam  prijaté,  je  potrebná  nadpolovičná  väčšina
všetkých členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20: Diskusia

Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 2. júna 2018 v Čiernom Balogu:

Uznesenie č. 83/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 84/18 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie, 
modernizácie futbalových štadiónov.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 85/18 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh vybraných športovo-technických náležitostí súvisiacich s riadením
a organizáciou súťaží RFZ a ObFZ.

2) VV SFZ ukladá  povinnosť  predsedom RFZ a  ObFZ zabezpečiť  v  príslušnom predpise
úpravu požiadavky natáčania neprerušovaného a nestrihaného videozáznamu s trvalým údajom
plynúceho  času  a  záznam  z  každého  stretnutia  povinne  vkladať  do  24  hod.  po  ukončení
stretnutia na úložisko SFZ na archiváciu.

3)  VV SFZ ukladá  povinnosť  predsedom RFZ a  ObFZ zabezpečiť  v  príslušnom predpise
úpravu  požiadavky  zákazu  pôsobenia  trénera  v  kategórii  dospelých  v  dvoch  rôznych
futbalových kluboch v rovnakom časovom období.

T: ihneď



Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 86/18 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh programu Konferencie SFZ.  

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 87/18 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na udelenie čestného členstva SFZ 
pre p. Jána Liptáka – in memoriam. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 88/18 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na udelenie pridruženého členstva
SFZ pre občianske združenie Klub ligových kanonierov. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 89/18 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť  návrh  strategického plánu SFZ na roky
2018-2022. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 90/18 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh rozhodnutia o výške členského 
príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 91/18 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na spôsob a kritéria prerozdelenia
príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 92/18 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť na riešenie nárokov asociácie na solidárny
príspevok a výchovné v prípade zániku členstva v SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 93/18 VV SFZ:



VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a
prestupového poriadku SFZ a Disciplinárneho poriadku SFZ. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 94/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje  za  nových  riadnych  členov  SFZ Janočko  Academy,  Mestská  futbalová
akadémia Rimavská Sobota,  FK Valča, ŠK Badín, MFK Zvolen, Akadémia – Juventus, FC
Košice.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 95/18 VV SFZ:
VV  SFZ  schvaľuje  návrh  na  obsadenie  1.  ligy  žiakov  v súťažnom  ročníku  2018/2019  s
pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí.  

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 96/18 VV SFZ:
VV SFZ berie  na  vedomie  informáciu  o udelení  licencií  pre  Fortuna ligu  a  súťaže  UEFA
2018/19 v odvolacom konaní. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 97/18 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmenách v Pravidlách futbalu 2018/19.

2) VV SFZ ukladá zapracovať do nového Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK
pravidlo o 4. striedajúcom hráčovi v predĺženom hracom čase 2x15 min. Toto pravidlo sa bude
aplikovať len vo finále Slovnaft Cup-u, finále baráže o Fortuna ligu alebo v prípadnom finále
play-off o Európsku ligu. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 98/18 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov
SFZ  a  ukladá  predkladateľovi  zapracovať  do  návrhu  pripomienku  vznesenú  priamo  na
zasadnutí. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 99/18 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za
obdobie mesiaca máj 2018.  

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 100/18 VV SFZ:
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