
 

 

Zápisnica č. 06/18 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 21. júna 2018 v 
Košiciach 

 
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 
   Viliam Ondrejka - 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 
   Dušan Radolský – zástupca trénerov 
    
Ospravedlnení: Petr Kašpar – zástupca ÚLK 
   Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ 
    
Prizvaní:  Štefan Vaľko – poverený kontrolór SFZ 
   Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ   
   Jaroslav Rybánsky –  poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky 
    
Program:  

1.     Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 

2.     Kontrola plnenia uznesení 

3.     Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a 
výstavbu futbalovej infraštruktúry 

4.     Výročná sprava SFZ za rok 2017 

5.     Prerokovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018-2022 

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

7.     Prerokovanie návrhu na výber 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 

8.     Prerokovanie zámeru na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého sídla 
SFZ 

9.     Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ 

10.  Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ 

11.  Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ 



 

 

12.  Schvaľovanie hlavných trénerov reprezentačných výberov mládeže (SR U19-18, 
SR U17, SR U16, WU 19-17-15) a hlavného trénera brankárov 

13.  Schvaľovanie návrhu nových riadnych členov SFZ 

14.  Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch 

15.  Hodnotiaca správa Komisie rozhodcov SFZ za súťažný ročník 2017/18, 
schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, 
rozhodkýň a pozorovateľov rozhodcov na súťažný ročník 2018/19 

16.  Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ 

17.  Hodnotiaca správa Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 
2017/18, schvaľovanie návrhu nominačných listín delegátov na súťažný ročník 
2018/19 

18.  Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 

19.  Schvaľovanie manuálu Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2018/19 a určenie 
dejiska finálového stretnutia 

20.  Prerokovanie návrhu Technického úseku SFZ súvisiaceho s analýzou II. ligy 
dospelých v súťažnou ročníku 2017/18  

21.  Informácia o záveroch Konferencie SF konanej dňa 8. júna 2018 v Senci  

22.  Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 

23.  Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 

24.  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 poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky Jaroslav 
Rybánsky. 

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 čiastočne splnená. 
Na zasadnutí bol ako samostatný bod programu schvaľovanie Manuálu Slovnaft Cup-u pre súťažný 
ročník 2018/19, v ktorom je aj pasáž týkajúca sa rozhodnutia o určení miesta finále. Pri príprave 
návrhu Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ na ročník 2018/19 bude zapracovaná aj časť 
týkajúca sa rozhodnutia o dejisku 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 splnená. 
Priamo na zasadnutí bola predložená na schvaľovanie ako samostatný bod programu aj novela 
Disciplinárneho poriadku SFZ. 
 
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. 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 
Úloha trvá. 
Pred začiatkom novej časti súťažného ročníka 2018/19 bude táto úprava zapracovaná do 
jednotlivých predpisov ObFZ a RFZ. 
 
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 
 
Úloha trvá. 
Toto pravidlo bude zapracované do nového Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK a 
schvaľované pred súťažným ročníkom 2018/19. 
 
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

K bodu 3: Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a 
výstavbu futbalovej infraštruktúry 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenie  
Petrovi Dedíkovi, ktorý zhrnul najdôležitejšie informácie o infraštruktúrnych projektoch SFZ: 

1.      V rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry bolo ku 
dnešnému dňu: 

· z celkovej rozdelenej sumy 6mil. EUR prefinancovaných cca. 250tis. EUR, 

· z celkového počtu 405 projektov doposiaľ podpísaných 290 zmlúv s partnermi v jednotlivých 
obciach a mestách, 

· partnermi v rámci spolufinancovania preinvestovaných taktiež cca. 250tis. EUR, 

2. V rámci projektu výstavby tréningových ihrísk s umelou trávou v rámci investičného projektu 
UEFA HatTrick bola ukončená výstavba ihriska v Hlohovci, čo je už 11. ukončený projekt 
z celkového počtu 17 projektov. SFZ zároveň obdržal od mesta Nové Zámky informáciu o tom, že 
mesto Nové Zámky sa zapojí do projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry, čo znamená, že v projekte výstavby tréningových ihrísk s umelou trávou nebude 
pokračovať. 



 

 

3.   V rámci projektu výstavby 4 tréningových ihrísk s umelou trávou v mestách Martin, Banská 
Bystrica, Košice a Poprad bolo dňa 7.6.2018 ukončené verejné obstarávanie. Na základe posúdenia 
predložených ponúk rozhodla komisia na prípravu podkladov a vyhodnotenie ponúk v rámci 
verejného obstarávania o jeho zrušení. Zároveň sa komisia uzniesla vyhlásiť nové verejné 
obstarávanie, v ktorom bola stanovená dlhšia lehota (5 týždňov) na predkladanie ponúk, a v ktorom 
bol obmedzený maximálny finančný limit výškou predpokladanej hodnoty zákazky. Verejné 
obstarávanie bolo opätovne vypísané a zverejnené dňa 12.6.2018. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

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

K bodu 4: Výročná sprava SFZ za rok 2017 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil členom VV SFZ Výročnú spravu SFZ za rok 
2017. Jej súčasťou boli informácie o činnosti SFZ, o činnosti orgánov a organizačných zložiek ako: 

- najvyššie orgány SFZ, zmeny v orgánoch SFZ, 

- športová činnosť SFZ – reprezentačné výbery SR, 

- strategický plán rozvoja futbalu za roky 2015-18 – projekty, 

- profesionálny aparát, úseky a oddelenia SFZ, 

- správa nezávislého audítora a účtovná závierka SFZ za rok 2017, 

- správa nezávislého audítora a účtovná závierka SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2017, 

- ekonomické údaje podľa požiadaviek zákona č. 440/2015, Z.z. o športe, 

- informácia o spoločnostiach a nadáciách, ktorých zakladateľom je SFZ, 

- prehľad aktuálne prebiehajúcich súdnych sporov a konaní 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť Výročnú správu SFZ za rok 2017. 
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 zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018-2022 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval ostatných členov VV SFZ o obsahu požiadal 
ich vyjadrenie podpory tomuto návrhu. 



 

 

1. SFZ touto zmluvou postupuje práva na organizačné a športovo-technické riadenie najvyššej 
futbalovej majstrovskej súťaže v kategórii dospelých (muži) na území Slovenskej republiky od 1. 
júla 2018 na Úniu. 

2. Únia v zmysle svojich stanov zabezpečuje organizačné a športovo-technické riadenie I. ligy. 
Pritom sa riadi stanovami SFZ a jeho ostatnými predpismi, ktoré upravujú športovo-technickú časť, 
a ďalej vlastnými predpismi Únie. Únia spolupracuje s jednotlivými odbornými komisiami SFZ, 
najmä však so športovo-technickou komisiou SFZ, aby bola rešpektovaná v plnom rozsahu aj 
termínová listina UEFA a FIFA.  

3. Únia pri riadení I. ligy najmä: 

a.   spracúva termínovú listinu a všetky náležitosti, ktoré majú súvis so športovo-technickým 
zabezpečením I. ligy, zostavovaním tabuliek, vyhlasovaním víťazov, určovaním zostupov 
a postupov v tejto súťaži a do tejto súťaže, 

b.   zabezpečuje agendu správcu súťaží v Informačnom systéme slovenského futbalu, 

c.   spolupracuje s jednotlivými odbornými komisiami SFZ, najmä však s komisiou rozhodcov, 
komisiou delegátov, disciplinárnou komisiou a licenčnou komisiou SFZ, pričom dbá na 
dodržiavanie všetkých opatrení, týkajúcich sa klubov, ktoré sú v jej kompetencii, osobitne so 
zreteľom na dôsledné zabezpečenie disciplíny, bezpečnosti, objektívnosti a športovej úrovne 
súťaží,    

d.   stanovuje podmienky (finančné, infraštruktúrne, personálne a iné) účasti v I. lige, ktoré sú 
uvedené v záväznej prihláške klubu do súťaže, spolupracuje so SFZ na príprave a spracúvaní 
športovo-technických predpisov SFZ, týkajúcich sa I. ligy (rozpis súťaže) a dbá na ich riadne 
dodržiavanie so zreteľom na dôsledné zabezpečenie disciplíny, spravodlivosti, objektívnosti 
a športovej úrovne súťaže, 

e.   stanovuje kritériá, usmerňuje a vyhodnocuje súťaž fair-play v rámci riadenia I. ligy, 

f.    vyjadruje sa k všetkým otázkam a udalostiam týkajúcim sa priebehu a riadenia I. ligy 

g.   aktívne sa podieľa na kľúčových projektoch SFZ, najmä športovo-technickom rozvoji 
slovenského futbalu prostredníctvom športovo-technického panelu ÚLK 

h.   na základe návrhu Prezídia ÚLK navrhuje doplnenie alebo zmenu nominačných listín 
delegovaných osôb pre súťaž I. ligu. 

4. Klubový licenčný systém a udeľovanie licencií pre účasť klubov v I. lige zostáva v riadení SFZ. 

SFZ a Únia sa spoločne zaväzujú sprísňovať podmienky účasti klubov v I. lige, a to predovšetkým 
za účelom skvalitnenia prostredia a zvýšenia bezpečnosti na futbalových stretnutiach, ako aj v 
nadväznosti na realizáciu projektu modernizácie, rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov 
a aktuálne platné požiadavky licenčných a infraštruktúrnych smerníc UEFA a SFZ. 

Vlastníkom mediálnych a marketingových práv reprezentácie SR je SFZ a príjmy z týchto práv sú 
výhradne príjmami SFZ. 

SFZ každoročne poukáže Únii 500.000,- EUR ako časť z výnosov z mediálnych a marketingových 
práv reprezentácie SR v dvoch pravidelných splátkach v nasledovnej výške a termíne splatnosti: 

a)     prvá splátka vo výške 250.000,- EUR so splatnosťou do 31.12. príslušného kalendárneho roka;  



 

 

b)    druhá splátka vo výške 250.000,- EUR so splatnosťou do 30.6. príslušného kalendárneho roka. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh zmluvy medzi SFZ a ÚLK 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 6: Prerokovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia 
hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2017 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. ďalej len 
(SFZM) po ukončení uzávierkových prác a auditu vykázal nasledujúce výsledky hospodárenia: 

Označenie:                                                                         SFZ/EUR         SFZM/EUR 

Celkové výnosy                                                                 20 647 735,90       3 472 629,92 

Celkové náklady                                                                20 465 959,27        3 417 431,75 

Výsledok hospodárenia po zdanení za účtovné obdobie:   181 776,63           55 198,17 

Správa o hospodárení, ktorú členovia VV SFZ obdržali obsahuje aj správu audítora a účtovnú 
závierku pozostávajúcu zo súvahy a výkazu ziskov a strát za obidva subjekty.  

Podľa názoru audítora  účtovná závierka SFZ a SFZM poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie k 31.12.2017 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade 
so zákonom o účtovníctve. 

Preto bol predložený návrh uznesenia, podľa ktorého by VV SFZ odporučil konferencii SFZ aby:  

- výsledok Hospodárenia SFZ po zdanení vo výške 181 776,63 EUR bol preúčtovaný na účet 

Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov. 

V prípade SFZM bol predložený návrh uznesenia, podľa ktorého by VV SFZ odporučil konferencii 
SFZ aby:  

- výsledok Hospodárenia SFZM po zdanení vo výške  55 198,17  EUR bol preúčtovaný na účet 

Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
1) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ, aby výsledok Hospodárenia SFZ po zdanení 
vo výške  181 776, 63 EUR bol preúčtovaný na účet Nerozdelený výsledok hospodárenia 
minulých rokov. 
2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ, aby výsledok Hospodárenia SFZ 
Marketing, s.r.o. po zdanení vo výške  55 189,17 EUR bol preúčtovaný na účet Záväzky voči 
spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku. 
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 výber 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  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko do dnešného dňa bola spolupráca s 
Ing. Editou Čechovou na veľmi dobrej úrovni, navrhol, aby výber 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 boli opätovne vykonané uvedenou pani audítorkou. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť Ing. Editu Čechovú za 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. 

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

K bodu 8: Prerokovanie zámeru na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého sídla SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že SFZ oslavuje tento rok 80 rokov svojho 
založenia a činnosti. Ako najvyššia futbalová autorita na Slovensku a člen medzinárodných 
organizácií UEFA a FIFA nemá SFZ od svojich počiatkov žiadne stále oficiálne sídlo, a jeho sídlo 
sa v minulosti priebežne menilo v závislosti od aktuálnej situácie. Napriek tomu, že SFZ už boli do 
budúcnosti zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národného futbalového 
štadióna, a.s. na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) zmluvy č. 0818/2013/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre oblasť športu priznané na bezodplatné užívanie priestory v 
novovybudovanom Národnom futbalovom štadióne v rozsahu Sieň slávy slovenského futbalu, 

administratívne priestory o výmere 2000 m2, skladové priestory o výmere 1000 m2, práčovňa a 
sušiareň (v minimálnych štandardoch UEFA) a 60 parkovacích miest, aj od tohto komplexného a 
dlhodobého riešenia sa upustilo v rozsahu, ktorý už nie je zo strany SFZ prijateľný. Dodatkom  č. 1 
k citovanej zmluve bol totiž rozsah bezodplatne poskytnutých priestorov zúžený na odplatné 

poskytnutie Siene slávy slovenského futbalu, skladových priestorov o výmere 1000 m2, práčovne a 
sušiarne (v minimálnych štandardoch UEFA) a 60 parkovacích miest. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, už dlhšie časové obdobie sa skloňuje vytvorenie vlastného 
dôstojného a trvalého sídla SFZ  

Východiská 

Z pohľadu aktuálnej situácie SFZ je budova na Tomášikovej 30C, 821 01 Bratislava, v ktorej má 
prenajaté administratívne priestory, a ktorá je zároveň od polovice roka 2017 aj oficiálnym sídlom 
SFZ a SFZ Marketing, s.r.o., plne vyhovujúca čo sa týka ceny, dispozície, celkovej polohy v rámci 



 

 

lokality Bratislava Ružinov a dostupnosti pre návštevníkov, ktorí prichádzajú na 90% smerom od 
diaľnice D1. Aktuálny prenajímateľ a vlastník nehnuteľnosti Omnia 2000, a.s. predložil SFZ 
prednostnú ponuku na odkúpenie tejto nehnuteľnosti a na základe znaleckého posudku č. 41/2018, 
ktorý vypracovala znalecká spoločnosť Corpora, a.s. bola všeobecná hodnota majetku - dostavba 
s.č. 18482 na parc. č. 15651/209 a administratívne priestory - nadstavba bez s.č. na parc. č. 
15651/25 s príslušenstvom a pozemkami  parc. č. 15651/1 a 15651/209 zapísanými na LV č. 1831 v 
katastrálnom území Bratislava - Ružinov, bola určená na 6,5 mil. eur bez DPH (ďalej len "znalecký 
posudok", ktorý zároveň tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu a je k dispozícii k nahliadnutiu). Zároveň 
už bola predbežne dohodnutá aj zvýhodnená kúpna cena pre SFZ, a to 6,4 mil. eur bez DPH. SFZ 
na predloženú ponuku reagoval s tým, že samozrejme nie je možné o tejto nehnuteľnosti a 
zabezpečení zdrojov financovania na jej odkúpenie seriózne rokovať bez dostatočnej internej 
analýzy možností a rôznych alternatív, ktoré prichádzajú do úvahy, pričom schválenie 
najvyhovujúcejšieho spôsobu realizácie odkúpenia budovy je v pôsobnosti najvyšších orgánov SFZ. 
Keďže SFZ nedisponuje finančnými prostriedkami potrebnými na realizáciu odkúpenia vyššie 
uvedenej nehnuteľnosti, na financovanie je nevyhnutné získať návratné zdroje financovania.  

Alternatívy možnosti odkúpenia sídla SFZ 

a) Budova bude odkúpená priamo SFZ 

Výhody  

-       SFZ je už roky klientom bankového sektora a spolupracujúce a financujúce banky už poznajú SFZ 
ako subjekt, ktorý je bezproblémovým klientom aj vo vzťahu k úhrade svojich záväzkov 

-       SFZ nebude uhrádzať ročné nájomné za prenájom priestorov budovy 

Nevýhody 

-       SFZ prichádza o uhradenú DPH z kúpnej ceny budovy - je možné odpočítať koeficientom 
maximálne vo výške 68%, t.j. pri kúpnej cene 6,4 mil. eur bez DPH prichádza SFZ o DPH vo výške 
cca. 410 tis. eur. a v tejto výške musí prijať ďalší dlhodobý úver (nielen úver na vykrytie časového 
nesúladu medzi uhradením DPH a jeho vrátením od daňového úradu), t.j.  finančné náklady tohto 
obchodu by okrem úhrady kúpnej ceny bez DPH činili ďalších minimálne 500 tis. eur (410 tis. eur 
+ úroky) 

b) Budova bude odkúpená zo strany SFZ marketing, s.r.o. (ďalej len "SFZM") 

Výhody 

-     SFZ nepríde o DPH pri nákupe budovy vo výške cca. 410 tis. eur  

-     ide o existujúcu obchodnú spoločnosť, u ktorej je možné rozšíriť predmet činnosti aj o prenájom 
nehnuteľností a tak prostredníctvom nej ako platcu DPH realizovať prenájom priestorov (SFZ a 
SFZM majú dokopy v prenájme cca. 2/3 existujúcich priestorov administratívnej budovy) 

Nevýhody 

-     SFZ bude aj naďalej uhrádzať nájomné za prenájom priestorov zo zdrojov získaných z príspevku 
uznanému športu na prevádzku národného športového zväzu - uvedené však nie je možné úplne 
identifikovať ako nevýhodu, vo vzťahu k úhrade nájomného sa stav oproti súčasnej situácii nezmení 

Záver: 



 

 

Po vyčíslení a prehodnotení finančných dopadov transakcie je aj z pohľadu daňovej optimalizácie 
nákladov najefektívnejšie a najvýhodnejšie riešenie odkúpenie budovy zo strany SFZM ako 
obchodnej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou SFZ, v ktorej je SFZ jediným spoločníkom a 
ktorá by bola zároveň žiadateľom o poskytnutie investičného úveru. 

Získanie finančných zdrojov na odkúpenie budovy 

SFZ na ponuku na odkúpenie sídla SFZ reagoval a predbežne zisťoval možnosti získania 
finančných zdrojov na realizáciu transakcie. Transakciu je z pohľadu finančného krytia potrebné 
rozdeliť na 3 časti: 

Kúpna cena bez DPH vo výške investičného úveru 

 Vychádzajúc z doterajších skúseností s prefinancovaním projektov SFZ, ktoré sú realizované v 
spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. (ďalej len "SZRB"), bola táto 
finančná inštitúcia oslovená aj s nezáväzným návrhom na predloženie ponuky možnosti financovať 
nákup budovy sídla SFZ. 

Zo strany SZRB bola predložená indikatívna ponuka poskytnutia investičného úveru (indikatívna 
ponuka SZRB tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu, bude všetkým členom VV SFZ k dispozícii k 
nahliadnutiu ešte pred začiatkom rokovania VV SFZ, pričom je dôverná), pričom základná štruktúra 
financovania by spočívala v poskytnutí úveru vo výške 4,9 mil. eur so splatnosťou 15 rokov, s 
povinnosťou zabezpečiť 1,5 mil. eur na úhradu kúpnej ceny z vlastných zdrojov kupujúceho. 
Zároveň by bol predmet kúpy predmetom záložného práva na zabezpečenie pohľadávky SZRB z 
poskytnutého úveru, SFZ by musel pristúpiť k záväzku SFZM z úverovej zmluvy a založiť v 
prospech SZRB a na zabezpečenia pohľadávky z poskytnutého úveru aj nehnuteľnosti, ktoré sú v 
súčasnosti vo vlastníctve SFZ po bývalom SZTK a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 3 tohto 
materiálu. Do budúcna plánuje SFZ odpredať uvedené nehnuteľnosti s tým, že v rámci indikatívnej 
ponuky je možné využiť takto získané finančné prostriedky na jednorazové mimoriadne splátky 
poskytnutého úveru bez poplatku. 

Úhrada časti kúpnej ceny z vlastných zdrojov kupujúceho 

V zmysle indikatívnej ponuky SZRB je na úhradu kúpnej ceny nevyhnutné zabezpečiť časť 
prostriedkov z vlastných zdrojov kupujúceho, a to vo výške 1,5 mil. eur. Cieľom je získať tieto 
finančné prostriedky ako preddavok z nasledujúceho cyklu investičného programu UEFA HatTrick 
V (2020-2024), pričom tento zámer je absolútne v súlade s iniciatívou a postojom UEFA 
podporovať členské asociácie v zabezpečení vlastného sídla, na čo je aj daný investičný program 
okrem iného určený. Nakoľko predpisy UEFA umožňujú čerpanie v novom programovom období 
od polovice roka 2019, SFZ požiada UEFA o schválenie možnosti skoršieho čerpania preddavku za 
protihodnotu úhrady úrokových nákladov.  

Úhrada DPH 

Úhrada DPH vo výške 1,28  mil. eur by mala byť zabezpečená prijatím krátkodobého úveru na 
vykrytie časového nesúladu medzi úhradou DPH a jej vrátením v rámci podaného daňového 
priznania. Na úhradu DPH a poskytnutie úveru na vykrytie tejto sumy bol oslovený platinový 
partner SFZ, Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Na záver tejto časti zdôrazňujem, že na úspešnú realizáciu transakcie musia byť zdrojovo 
zabezpečené všetky čiastkové úhrady, z ktorých kúpna cena pozostáva. 



 

 

Založenie novej obchodnej spoločnosti na správu budov vo vlastníctve SFZ 

S cieľom komplexného riešenia správy nehnuteľnosti vo vlastníctve SFZ v rámci tohto materiálu 
ďalej navrhujem, aby bola založená nová spoločnosť s ručením obmedzeným, kde bude SFZ 
jediným spoločníkom. Táto spoločnosť bude účelovo zriadená na výkon správy, prevádzkovanie a 
prenájom nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve SFZ a na správu ktorých nie je priamo SFZ vecne 
príslušný ani čo sa týka predmetu svojej činnosti ako národného športového zväzu. Tendenčne je 
cieľom odpredať nehnuteľnosti na zabezpečenie mimoriadnych zdrojov na splácanie úveru, avšak 
do doby ich skutočného odpredaja je potrebné realizovať správu nehnuteľnosti efektívne a odborne, 
na čo má slúžiť práve tento subjekt. Predmetom činnosti novej spoločnosti by bol prenájom 
nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom a 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností. 

V rámci činnosti tejto spoločnosti je do budúcnosti zámer presunúť do jej správy aj nové sídlo SFZ 
tak, aby bola činnosť správy a prenájmu budov v portfóliu SFZ centralizovaná na jednom mieste, čo 
je bezpochyby najefektívnejšie a najhospodárnejšie riešenie. SFZM totiž nie je subjektom, ktorého 
vecnou náplňou by mal byť prenájom a správa nehnuteľností, takže tieto činnosti bude 
zabezpečovať len dočasne.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
1) VV SFZ schvaľuje: 

a) predložený materiál "Návrh zámeru na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého 
sídla SFZ", 

b) rozšírenie predmetu podnikania SFZM o "prenájom nehnuteľností spojený s 
poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom a správa a údržba 
bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností",  

c) dodatok č. 2 k zakladateľskej zmluve SFZM, ktorým sa rozšíri predmet podnikania v čl. 3 
zakladateľskej listiny SFZM, 

d) odkúpenie sídla SFZ - administratívnej budovy a jej súčastí, ktoré sú vymedzené v 
znaleckom posudku č. 41/2018, ktorý vypracovala znalecká spoločnosť Corpora, a.s. 
(dostavba s.č. 18482 na parc. č. 15651/209 a administratívne priestory - nadstavba bez s.č. na 
parc. č. 15651/25 s príslušenstvom a pozemkami  parc. č. 15651/1 a 15651/209 zapísanými na 
LV č. 1831 v katastrálnom území Bratislava - Ružinov), zo strany SFZM za kúpnu cenu 6,4 
mil. eur bez DPH,  

f) prijatie investičného úveru vo výške 4,9 mil. eur a úveru vo výške 1,28 mil. eur na vykrytie 
DPH. 

2) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ, aby ako konateľ SFZM vypracoval úplné znenie 
zakladateľskej listiny, podal návrh na zmenu údajov do Obchodného registra SR a ohlásil 
novú živnosť na živnostenský úrad. 

3) VV SFZ splnomocňuje: 

a) prezidenta SFZ ako konateľa SFZM na podpis kúpnej zmluvy na predmet kúpy 
vymedzený v znaleckom posudku č. 41/2018, ktorý vypracovala znalecká spoločnosť Corpora, 
a.s. (dostavba s.č. 18482 na parc. č. 15651/209 a administratívne priestory - nadstavba bez s.č. 
na parc. č. 15651/25 s príslušenstvom a pozemkami  parc. č. 15651/1 a 15651/209 zapísanými 



 

 

na LV č. 1831 v katastrálnom území Bratislava - Ružinov) s vlastníkom - spoločnosťou Omnia 
2000, a.s. za cenu 6,4 mil. eur bez DPH, 

b) prezidenta SFZ ako konateľa SFZM na podpis úverových zmlúv a ostatných zmlúv 
prislúchajúcich k úverovej zmluve, najmä na podpis zmluvy o zriadení záložného práva na 
predmet zálohu, ktorými sú nadobúdané nehnuteľnosti, v prospech SZRB vrátane zmluvy o 
zriadení vecného bremena - povinnosti strpieť vstup, prechod, prejazd na/cez pešo a 
motorovými vozidlami cez predmet kúpy v prospech SZRB a podľa požiadaviek SZRB na 
dobu určitú do splatenia úveru, zmluvy o zriadení záložného práva k bankovému účtu 
zriadenému v SZRB a záložného práva k pohľadávkam z nájomného. 

4) VV SFZ dáva prezidentovi SFZ ako konateľovi SFZM mandát rokovať s bankami o 
konkrétnych podmienkach prijímaných úverov. 

5) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ: 

a) schváliť predložený materiál vrátane postupu pri riešení odkúpenia vlastného sídla SFZ a 
postupu SFZM v rámci prijatia návratných zdrojov financovania, 

b) dať prezidentovi SFZ mandát rokovať v mene SFZ o podmienkach úverov, ktoré bude 
plniť SFZ 

c) splnomocniť prezidenta SFZ na podpis zmluvy o pristúpení k záväzku z úverovej zmluvy 
dlžníka SFZM (notárska zápisnica na majetok pristupujúceho 15 dní po vyčerpaní úveru) a 
prislúchajúcich zmlúv, najmä na podpis zmluvy o zriadení záložného práva, kde predmetom 
zálohu bude majetok SFZ vymedzený v prílohe č. 3 tohto materiálu, ktorý bude slúžiť na 
zabezpečenie pohľadávky SZRB z úveru poskytnutého SFZM, 

d) schváliť vytvorenie novej obchodnej spoločnosti - spoločnosti s ručením obmedzeným, v 
ktorej bude SFZ jediným spoločníkom a ktorá bude založená na správu a prenájom 
nehnuteľností vo vlastníctve SFZ. 

 
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 a doplnenie RaPP-u SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ pre legislatívno-právne 
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý predstavil novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

Porovnal navrhované zmeny oproti súčasnému platnému zneniu Registračného a prestupového 
poriadku.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Keďže v časti novely týkajúcej sa zapracovania odporúčaní FIFA bolo potrebné ešte precizovať 
niektoré detaily, zhodli sa členovia VV SFZ na tom, že po dopracovaní návrhu na zmenu a 
doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ budú schvaľovať prostredníctvom 
hlasovania per rollam. 



 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ na hlasovanie per 
rollam. 

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 na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ pre legislatívno-právne 
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý predstavil najdôležitejšie zmeny v novele Disciplinárneho poriadku 
SFZ. 

V článku 35 sa vkladá nový odsek 12, ktorý znie : 

“(12) Rozhodnutia disciplinárnych orgánov národných futbalových asociácií UEFA, FIFA alebo ich 
členov majú rovnaké účinky ako disciplinárne rozhodnutia vydané podľa tohto disciplinárneho 
poriadku.” 

Vkladá sa nový Článok 35a, ktorý znie: 

Článok 35a 
Počítanie uložených disciplinárnych sankcií   

(1)    Na účely tohto Disciplinárneho poriadku sa za 1 mesiac považujú 4 týždne a za 1 týždeň sa 
považuje 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. 

(2)    Disciplinárna sankcia uložená na časové obdobie začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti v 
zmysle článku 79.  

(3)    Disciplinárna sankcia uložená na týždne sa končí uplynutím posledného dňa posledného týždňa 
uloženej sankcie.  

(4)    Disciplinárna sankcia uložená na mesiace sa prepočíta na týždne podľa odseku 1 a končí sa 
uplynutím posledného dňa posledného týždňa uloženej sankcie.  

(5)    Disciplinárna sankcia uložená na roky sa končí uplynutím toho dňa, ktorý svojim číselným 
označením zodpovedá dňu nadobudnutia účinnosti uloženej disciplinárnej sankcie.  

(6)    Disciplinárna sankcia uložená na časové obdobie sa považuje za vykonanú deň nasledujúci po 
poslednom dni časového obdobia uloženej disciplinárnej sankcie. 



 

 

(7)    Pri prerušení výkonu disciplinárnej sankcie na časové obdobie (článok 34 odsek 7) sa 
pokračovanie výkonu disciplinárnej sankcie začína v pondelok toho týždňa, v ktorom začína 
príslušná súťaž. 

V článku 37 sa za odsek 11 vkladá nový článok 12, ktorý znie: 

“(12) Ak bolo napomenutie alebo vylúčenie hráča označené v stanovisku odbornej komisie ako 
neoprávnené (nesprávne), disciplinárna komisia disciplinárne konanie zastaví a zruší účinky 
napomenutia alebo vylúčenie a jeho účinky a zároveň môže rozhodnúť o začatí disciplinárneho 
konania proti inému hráčovi..” 

Článok 46 ods. 1 znie: 

(1)    “Hrubého nešportového správania na hracej ploche sa dopustí hráč, ktorý svojim konaním 
narušuje riadny priebeh hry, tým, že 

a)    zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že úmyselne zahrá 
loptu rukou (netýka sa brankára vo vlastnom pokutovom území), 

b)    zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že vrazí do súpera, 
skočí, sotí, ťahá, drží, kopne, podrazí súpera bez úmyslu hrať s loptou, 

c)     zmarí súperovi dosiahnutie gólu alebo vyloženú gólovú príležitosť tým, že ako hráč, 
vylúčený hráč, náhradník alebo vystriedaný hráč vstúpi na hraciu plochu bez požadovaného 
súhlasu rozhodcu a ovplyvní hru,  

d)    úmyselne sa pokúsi pre svoje družstvo získať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v možnosti 
zahrávať pokutový kop, priamy voľný kop alebo v udelení napomenutia hráča súpera a mal 
byť za to napomenutý a také konanie bude mať vplyv na priebeh stretnutia (tzv. 
simulovanie),  

e)    demonštratívne počas priebehu hry opustí hraciu plochu.” 

V článku 49 sa vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 

“(7) Divákovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží zákaz 
vstupu na štadión alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.”  

V článku 50 sa vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 

“(8) Divákovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 1, sa uloží zákaz 
vstupu na štadión alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.” 

Článok 52 
Narušenie regulárnosti a integrity súťaže 

(1)    Narušenie regulárnosti a integrity súťaže znamená zámernú dohodu, konanie alebo opomenutie 
konania zamerané na nečestnú zmenu výsledku alebo priebehu športovej súťaže za účelom 
odstránenia celej nepredvídateľnej podstaty, alebo jej časti športovej súťaže s cieľom dosiahnuť 
nenáležitú výhodu pre seba alebo pre iných. 

(2)    Osoba s príslušnosťou k SFZ je povinná zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým spôsobí alebo 
by mohla spôsobiť narušenie regulárnosti a integrity súťaže. 



 

 

(3)    Regulárnosť a integrita súťaže je narušená, ak hráč, člen realizačného tímu, funkcionár klubu, 
delegovaná osoba, hráčsky agent, člen orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ, iný člen SFZ alebo 
iná osoba s príslušnosťou k SFZ 

a)    nezákonne alebo nedovolene ovplyvní priebeh alebo výsledok súťaže s cieľom získať 
neoprávnene výhodu pre seba alebo iného, 

b)    sa podieľa priamo alebo nepriamo na stávkovaní alebo podobnom konaní súvisiacim so 
súťažou, do ktorej je svojím postavením, funkciou a činnosťou zapojený, alebo v ktorej hrá 
klub, ktorého je členom alebo ak má ktokoľvek neoprávnene priamy alebo nepriamy 
finančný prospech z takéhoto konania, 

c)     využije alebo poskytne inému informáciu, ktorá nie je verejne dostupná, ktorú získal v 
súvislosti so svojim postavením/pozíciou vo futbale, a ktorá poškodí alebo môže poškodiť 
regulárnosť a integritu súťaže, 

d)    neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu príslušnej súťaže alebo SFZ, že 
bol oslovený v súvislosti s konaním smerujúcim k nezákonnému alebo nedovolenému 
ovplyvňovaniu priebehu a výsledku súťaže, 

e)    neoznámi bezodkladne a dobrovoľne riadiacemu orgánu súťaže alebo SFZ akékoľvek iné 
správanie, narušujúce regulárnosť a integritu súťaže. 

(4)    Fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa 

a)    odseku 2 písm. a) bez úplatku alebo inej výhody alebo bez ich prisľúbenia, sa uloží 
pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu 
funkcie na 4 až 12 mesiacov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho 
poriadku, 

b)    odseku 2 písm. a) za úplatok alebo inú výhodu alebo za ich prisľúbenie, sa uloží 
pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej činnosti alebo pozastavenie výkonu 
funkcie na 6 mesiacov až 10 rokov alebo ďalšie disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho 
poriadku, 

c)     odseku 2 písm. b) až e) sa uloží pozastavenie výkonu športu, pozastavenie športovej 
činnosti alebo pozastavenie výkonu funkcie na 1 až 10 rokov alebo ďalšie disciplinárne 
sankcie podľa disciplinárneho poriadku. 

(5)    Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3 vo viacerých 
prípadoch, opakovane alebo závažným spôsobom, sa uloží zákaz účasti na všetkých aktivitách 
spojených s futbalom podľa článku 21 ods. 3 alebo vylúčenie zo SFZ. 

(6)    Družstvu, ktorého hráč alebo člen realizačného tímu sa dopustí disciplinárneho previnenia 
podľa odseku 3, možno podľa závažnosti uložiť zrušenie výsledku stretnutia, vylúčenie zo súťaže, 
kontumácia, odobratie bodov alebo preradenie do nižšej súťaže; to platí aj vtedy, ak sa v 
prospech družstva dopustí disciplinárneho previnenia podľa odseku 3 funkcionár klubu, za ktorý 
družstvo súťaží. 



 

 

(7)    Klubu, ktorého hráč, člen realizačného tímu, funkcionár alebo iný člen sa dopustí 
disciplinárneho previnenia podľa odseku 3, možno podľa závažnosti uložiť pokutu alebo ďalšie 
disciplinárne sankcie podľa disciplinárneho poriadku.” 

Vkladá sa nový Článok 68a, ktorý znie:  

Článok 68a 
Kauzálna príslušnosť 

(1)    Pri disciplinárnych previneniach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach porušenia 
antidpopingových pravidiel podľa článku 54 (Doping) je príslušná na konanie disciplinárna 
komisia vykonávajúca pôsobnosť pre celé územie SR.  

(2)    Pri disciplinárnych previneniach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach športovej 
korupcie podľa článku 51 a narušenia regulárnosti a integrity súťaže podľa článku 52 je 
príslušná na konanie disciplinárna komisia vykonávajúca pôsobnosť pre celé územie SR.” 

V článku 70 sa vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:  

(4)   V disciplinárnych veciach podľa čl. 52 (Narušenie regulárnosti a integrity súťaže), čl. 53 
(Športová korupcia) a čl. 54 (Doping) rozhoduje senát pre ochranu integrity súťaže, ktorého 
členmi sú predseda disciplinárnej komisie, podpredseda disciplinárnej komisie a ďalší člen 
disciplinárnej komisie určený predsedom disciplinárnej komisie. V prípade konfliktu 
záujmov členov senátu sa primerane postupuje podľa čl. 38 ods. 7 stanov SFZ. 

(5)   Zloženie senátov určuje predseda disciplinárnej komisie v súlade s princípom odbornosti. 
Predseda alebo podpredseda senátu musí mať vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého 
stupňa v štúdijnom odbore právo. 

V článku 74 sa dopĺňa nový odsek 12, ktorý znie: 

“(12) Na prerokovaní veci športovej korupcie podľa článku 51 a narušenia regulárnosti a integrity 
súťaže podľa článku 52 pred disciplinárnym orgánom má právo byť prítomný zástupca oddelenia 
integrity SFZ, ktorý je v oprávnený v týchto veciach navrhovať a predkladať dôkazy a vyjadrovať sa 
k vykonaným dôkazom. Disciplinárny orgán je povinný zástupcovi oddelenia integrity SFZ oznámiť 
termín a miesto prerokovania veci.” 

 Článok 76 znie: 

Článok 76 
Pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie  

v priebehu disciplinárneho konania  
(1)    Ak bol hráč vylúčený, alebo bol delegátom uvedený, že mal byť vylúčený, ak sa dopustil 

previnenia, za ktoré rozhodca vylučuje pred stretnutím alebo po stretnutí do uzatvorenia zápisu o 
stretnutí rozhodcom, keď táto skutočnosť je uvedená v zápise o stretnutí v časti „Záznam 
rozhodcu“ alebo v správe delegáta alebo v tlačive „Oznámenie o nedostatkoch“, ktorého kópia 
je odovzdaná klubu, ktorého hráč sa previnil, hneď po stretnutí, a zodpovedný zástupca klubu 
toto prevzatie potvrdil svojim podpisom, hráč má po stretnutí pozastavený výkon športu až do 
prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 



 

 

(2)    Ak osoba uvedená v odseku 1 bola vylúčená alebo bola označená, že mala byť vylúčená, je 
súčasne evidovaná aj ako člen realizačného tímu (najmä tréner, asistent trénera, tréner 
brankárov, kondičný tréner, lekár alebo masér) táto osoba má po stretnutí súčasne pozastavený 
aj výkon akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím až do prijatia rozhodnutia 
disciplinárneho orgánu. 

(3)    Ak bol vykázaný rozhodcom z ohraničených priestorov ihriska člen realizačného tímu alebo iná 
osoba nezúčastnená na hre, alebo ak bola delegátom niektorá z týchto osôb označená, že mala 
byť vykázaná, ak sa táto osoba dopustila previnenia, za ktoré rozhodca vykazuje pred stretnutím 
alebo po stretnutí do uzatvorenia zápisu o stretnutí rozhodcom, keď táto skutočnosť je uvedená v 
zápise o stretnutí v časti „Záznam rozhodcu“ alebo v správe delegáta alebo v tlačive 
„Oznámenie o nedostatkoch“, ktorého kópia je odovzdaná klubu, ktorého člen realizačného tímu 
alebo iná osoba nezúčastnená na hre sa previnili, hneď po stretnutí, a zodpovedný zástupca 
klubu toto prevzatie potvrdil svojím podpisom, má táto osoba po stretnutí pozastavený výkon 
funkcie alebo výkon športovej činnosti až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 

(4)    Ak osoba uvedená v odseku 3 bola vykázaná alebo bola označená, že mala byť vykázaná a ak 
bola splnená aspoň jedna z alternatívne tam uvedených podmienok oznámenia tejto skutočnosti, 
je súčasne evidovaná aj ako hráč, táto osoba má po stretnutí súčasne pozastavený aj výkon 
športu až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu. 

(5)    Osoba vykázaná podľa odseku 3 je povinná odísť do hľadiska, prípadne do iného priestoru, 
ktorý určí organizátor tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo napadnutiu vykázanej osoby. Vykázaná 
osoba má počas zostávajúcej časti stretnutia zakázané akýmkoľvek spôsobom komunikovať s 
hráčmi a ostatnými členmi realizačného tímu v technickej zóne. 

(6)    Pozastavenie výkonu činnosti osoby vylúčenej alebo vykázanej podľa odsekov 1 až 3 sa 
započítava do uloženého disciplinárnej sankcie, ak je započítanie možné. 

(7)    Okamžité pozastavenie výkonu športu sa neuplatňuje, ak bol hráč vylúčený v medzinárodnom 
stretnutí.  

(8)    Okamžité pozastavenie výkonu športu sa nevzťahuje na štart hráča v medzinárodnom stretnutí 
vrátane súťaží riadených FIFA a UEFA.  

(9)    Hráč, ktorý sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na reprezentačný zraz a na stretnutie 
súvisiace s reprezentáciou, má automaticky pozastavený výkon športu v reprezentácii až do 
rozhodnutia disciplinárnej komisie. 

V článku 78 ods. 7 znie: 

“(7) Písomné odôvodnenie rozhodnutia podľa odsekov 3 a 5 vyhotoví disciplinárna komisia za 
podmienok uvedených v odseku 3 písm. f) až po predložení dokladu o úhrade poplatku za 
vypracovanie odôvodnenia v lehote určenej disciplinárnou komisiou nie kratšej ako sedem dní, ak 



 

 

je žiadateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, inak 
žiadosti o vypracovanie odôvodnenia nevyhovie; orgány SFZ sú od poplatku oslobodené”. 

V článku 82 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

“(3) Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie vo veci spáchania disciplinárnych previnení športovej 
korupcie podľa článku 51 a narušenia regulárnosti a integrity súťaže podľa článku 52 môže okrem 
osôb uvedených v odseku 1 podať odvolanie aj zástupca Oddelenia integrity SFZ.” 

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. 

V článku 84 ods. 2 sa za slová “odseku 3.” vkladajú slová “Ak sa vo veci vyhotovuje písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, lehota na podanie odvolania začína plynúť až od doručenia písomného 
vyhotovenia rozhodnutia.” a vypúšťajú sa slová “prostredníctvom ISSF, poštou alebo iným 
preukázateľným spôsobom”. 

Vkladá sa nový Článok 86a, ktorý znie: 

Článok 86a 
Počítanie procesných lehôt   

(1)    Do procesnej lehoty na vykonanie úkonu sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia 
uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom, keď došlo ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným 
dňom mesiaca.  

(2)    Lehota na vykonanie úkonu je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá priamo na 
disciplinárnom orgáne alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu. V pochybnostiach sa 
považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak. 

(3)    Disciplinárny orgán zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty na podanie odvolania, ak 
o to účastník požiada konania požiada do 3 dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania a ak v 
tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. 

(4)    Proti rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškanej lehoty sa nemožno odvolať. 

 

V rámci diskusie k tomuto bodu sa dohodli členovia VV SFZ na pripomienke k čl. 70 ods. 4), do 
ktorého navrhli zapracovať, aby predseda senátu v disciplinárnych veciach podľa čl. 52 (Narušenie 
regulárnosti a integrity súťaže), čl. 53 (Športová korupcia) a čl. 54 (Doping) mal možnosť rozšíriť 
senát podľa zložitosti prípadu na päťčlenný. Táto úprava bude zapracovaná do predkladaného textu.  

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ s 
pripomienkou vznesenou 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 11: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi generálneho sekretára pre 
operatívne riadenie Petrovi Dedíkovi, ktorý predstavil najvýznamnejšie zmeny v novele Súťažného 
poriadku SFZ. 

V článku 28 odsek 8 znie: 

„(8) V regionálnej súťaži a oblastnej súťaži môžu uzatvoriť dva kluby rozdielnej úrovne súťaží 
dohodu o striedavom štarte hráča vekovej kategórie mládeže za oba kluby v danej vekovej 
kategórii. Počet hráčov, ktorí sú oprávnení na základe tejto dohody o striedavom štarte hráča hrať 
v kluboch, ustanovuje rozpis príslušnej súťaže.“ 

Diskusia vznikla k čl. 35 ods. 5 k prvej vete: „Ak v prvej alebo druhej najvyššej majstrovskej súťaži 
vo vekovej kategórii mužov hrá A-družstvo klubu a v druhej až štvrtej / druhej alebo tretej najvyššej 
majstrovskej súťaži vo vekovej kategórii mužov hrá B-družstvo toho istého klubu, B-družstvo tohto 
klubu nemôže odohrať svoje stretnutie v rovnaký deň, ako sa má odohrať stretnutie A-družstva 
klubu, ak sa kluby nedohodnú inak.“ 

Členovia VV SFZ sa zhodli na prijatí tohto znenia:  

V čl. 35 ods. 5 prvá veta znie: „Ak v prvej alebo druhej najvyššej majstrovskej súťaži vo 
vekovej kategórii mužov hrá A-družstvo klubu a v druhej alebo tretej najvyššej majstrovskej 
súťaži vo vekovej kategórii mužov hrá B-družstvo toho istého klubu, B-družstvo tohto klubu 
nemôže odohrať svoje stretnutie v rovnaký deň, ako sa má odohrať stretnutie A-družstva 
klubu, ak sa kluby nedohodnú inak.“  

Kompletné znenie novely Súťažného poriadku SFZ je zverejnené na webovej stránke SFZ.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ s pripomienkou 
vznesenou 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 12: Schvaľovanie hlavných trénerov reprezentačných výberov mládeže (SR U19-18, 
SR U17, SR U16, WU 19-17-15) a hlavného trénera brankárov 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že za ostatné roky sme sa s mládežníckymi 
kategóriami SR19 a SR17 vždy dokázali prebojovať do 2. kola kvalifikácie na ME (Elite Round). 
Žiaľ na záverečný turnaj ME sa nám nepodarilo postúpiť od roku 2002, ak nerátame ME U17, ktoré 



 

 

sme usporiadali na Slovensku.  Sme jedna z posledných futbalových asociácií, ktorá má jedného 
trénera pôsobiaceho v dvoch vekových kategóriách. Pre nedostatok času (jeden tréner pre dve 
vekové kategórie) častokrát kvôli objektívnym príčinám absentovala podrobnejšia analýza 
mládežníckych zápasov a príprava na reprezentačné akcie. Jedna z najdôležitejších činností 
mládežníckeho reprezentačného trénera a to návšteva v kluboch, komunikácia s klubovými 
trénermi, sledovanie reprezentantov v tréningovom procese, návšteva ligových súťažných stretnutí 
z tých istých dôvodov nemala tiež z objektívnych príčin vysokú frekvenciu. Na základe týchto 
skutočností a skúseností zo zahraničia, (už len 2 asociácie majú jedného profesionálneho trénera pre 
dve vekové kategórie), technický úsek SFZ navrhol na post hlavného trénera pri mládežníckych 
reprezentáciách od 1.7.2018 týchto trénerov: 

  

SR19 /SR18                                   - Albert  RUSNÁK 

SR17                                              - Marek BAŽÍK 

SR16                                              - Branislav  FODREK 

W SR19/ W SR17/ W SR 15        - Jozef  JELŠIC 

Hlavný tréner brankárov            - Miroslav HÝLL  

V budúcom kalendárnom roku vzhľadom k rozpočtu bolo navrhnuté obsadiť aj kategórie U18 a 
U15 (pre kategóriu U15 aj s inými povinnosťami smerom k technickému úseku – videoanalytik, 
lektor vzdelávania). 

Uvedeným personálnym obsadením by sme chceli skvalitniť prácu hlavných trénerov najmä 
v oblasti tréningového procesu, do výberu širšieho kádra hráčov, častejším osobným kontaktom 
s hráčmi, trénermi a s mládežníckymi športovými riaditeľmi. Zlepšením komunikácie medzi 
klubovými a reprezentačnými trénermi získame viac informácií o hráčoch, ich aktuálnej forme a 
o aktuálnom zdravotnom stave. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ schvaľuje hlavných trénerov reprezentačných výberov mládeže (SR U19-18, SR U17, 
SR U16, SR WU 19-17-15) a hlavného trénera brankárov.   

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 nových riadnych členov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. 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. 

Slovenskému futbalovému zväzu boli doručené písomné žiadosti nasledovných subjektov:  

OŠK Plavecký Štvrtok 

(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Bratislava - vidiek) 



 

 

FC Stupava 

(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Bratislava - vidiek) 

OFK Rakúsy 

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

FC Kamenný Most 

(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Nové Zámky) 

Futbalový klub Reca 

(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Bratislava - vidiek) 

Football Club Žochári 

(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Topoľčany) 

Obecný športový klub - Havran Ľubochňa 

(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Liptovský Mikuláš) 

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 nových riadnych členov SFZ OŠK Plavecký Štvrtok, FC Stupava, OFK 
Rakúsy a FC Kamenný Most, Futbalový klub Reca, Football Club Žochári a Obecný športový 
klub - Havran Ľubochňa. 

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 právno-organizačné zmeny v kluboch 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. V zmysle Smernice o právno-organizačných zmenách v 
kluboch, článok 14 odsek 5 písmeno c, matrika SFZ predložila podklady spolu so stanoviskami k 
realizácii právno-organizačných zmien v nasledovných kluboch: 

TJ Iskra Borčice a MŠK Považská Bystrica  

(postup podľa článku 11 Smernice) 

matrika                                    súhlasné stanovisko 

ekonomické oddelenie           súhlasné stanovisko s podmienkou úhrady mesačnej zbernej 

                                               faktúry TJ Iskra Borčice 

technický úsek                       súhlasné stanovisko 



 

 

legislatívno-právne odd.        súhlasné stanovisko  

Akadémia Juventus Žilina OZ a Akadémia Juventus Žilina, s. r. o.  

(postup podľa článku 11 Smernice) 

matrika                                    súhlasné stanovisko 

ekonomické oddelenie           súhlasné stanovisko 

technický úsek                       súhlasné stanovisko 

legislatívno-právne odd.        súhlasné stanovisko 

TJ Baník Štiavnické Bane a FK Sitno Banská Štiavnica  

(postup podľa článku 11 Smernice) 

matrika                                    súhlasné stanovisko 

ekonomické oddelenie           súhlasné stanovisko 

technický úsek                       súhlasné stanovisko 

legislatívno-právne odd.        súhlasné stanovisko 

TJ FK Vyšné Opátske + FK Košice a Barca a FC Košice  

(postup podľa článku 11 Smernice) 

matrika                                    súhlasné stanovisko 

ekonomické oddelenie           súhlasné stanovisko 

technický úsek                       súhlasné stanovisko 

legislatívno-právne odd.        súhlasné stanovisko 

Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka a ŠK Badín  

(postup podľa článku 11 Smernice) 

matrika                                    súhlasné stanovisko 

ekonomické oddelenie           súhlasné stanovisko 

technický úsek                       súhlasné stanovisko 

legislatívno-právne odd.        súhlasné stanovisko 

Sport Ladies Club Banská Bystrica a MFK Dukla Banská Bystrica  

(postup podľa článku 6 Smernice) 

matrika                                    súhlasné stanovisko 

ekonomické oddelenie           súhlasné stanovisko 

technický úsek                       súhlasné stanovisko 

legislatívno-právne odd.        súhlasné stanovisko s podmienkou, že futbalový klub Sport  

                                               Ladies Club BB dodatočne doplní zmluvu o postúpení práv v zmysle  



 

 

                                               smernice a predloží originál listiny potvrdenej Ministerstvom vnútra  

                                               SR alebo jej úradne osvedčenú kópiu preukazujúcu zlúčenie  
    občianskych združení. 

Vo všetkých prípadoch došlo ku kontrole podkladov na vecne a odborne zodpovedných úsekoch 
a oddeleniach SFZ s konštatovaním, že vyššie uvedené subjekty splnili všetky formálne náležitosti 
v zmysle Stanov SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ schvaľuje návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch:  
TJ Iskra Borčice a MŠK Považská Bystrica        
Akadémia Juventus Žilina OZ a Akadémia Juventus Žilina, s. r. o.    
TJ Baník Štiavnické Bane a FK Sitno Banská Štiavnica          
TJ FK Vyšné Opátske + FK Košice-Barca a FC Košice       
Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka a ŠK Badín    
Sport Ladies Club Banská Bystrica a MFK Dukla Banská Bystrica  
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  
Za – 12 
Proti – 0 
Zdržali sa hlasovania – 0 
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 15: Hodnotiaca správa Komisie rozhodcov SFZ za súťažný ročník 2017/18, 
schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a 
pozorovateľov rozhodcov na súťažný ročník 2018/19 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za rozhodcov Mariánovi 
Ružbarskému, ktorý predstavil hodnotiacu správu i návrh nominačných listín. 

Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na svojom hodnotiacom zasadnutí v dňoch 1.-
3. júna 2018 v T.Lomnici vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR 
SFZ za súťažný ročník 2017/18. Výsledkom hodnotenia je návrh nominačných listín a zaradenie 
rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ do výkonnostných skupín pre súťažný ročník 2018/19.  

PERSONÁLNE ZLOŽENIE SÚČASNEJ KR SFZ:  

Marián RUŽBARSKÝ (predseda), Tibor JANČOVIČ (podpredseda, vedúci úseku PR), Artur 
JAKUBEC (člen, Školský a organizačný úsek + úsek rozhodkýň), Ľubomír UDVARDY (člen, úsek 
súťaží riadených ÚLK), Ján FAŠUNG (člen, úsek súťaží riadených ŠTK), Igor KRŠKO (člen), 
Jaroslav ZÁBRANSKÝ (tajomník).  

ZÁVERY VYHODNOTENIA:  

KR SFZ na zasadnutí dňa 9.5.2018 v Bratislave rozhodla o zúžení nominačných listín SFZ zo 
súčasných 88 R/AR a 36 PR SFZ na počet 84 R/AR a 32 PR SFZ.  

ROZHODCOVIA A ASISTENTI ROZHODCOV SFZ:  

nezaradení a postupujúci na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2018/19: 
BFZ: 
•Peter CVENGROŠ (rozhodca) – na základe komplexného hodnotenia výkonnosti 



 

 

•Peter BÓLLO (asistent rozhodcu) – ukončenie aktívnej rozhodcovskej činnosti k 5.2.2018 
(vlastná žiadosť)  

Postupujúci: 
Marián RUC (rozhodca), nar. 19.8.1993, bytom Hattalova 7, 831 03 Bratislava  

ZsFZ: 
•Peter KRIVOŠÍK (rozhodca) - na základe komplexného hodnotenia výkonnosti 
•Mário VLK (rozhodca) – ukončenie aktívnej rozhodcovskej činnosti k 5.6.2018 (vlastná žiadosť) 
•Juraj LIESKOVSKÝ (asistent rozhodcu) – ukončenie aktívnej rozhodcovskej činnosti z 
vekových dôvodov  

Postupujúci: 
Bálint KIŠŠ (rozhodca), nar. 11.5.1994, bytom Plášťovce 690, 935 82 Plášťovce 
Patrik PAPUČA (rozhodca), nar. 6.6.1990, bytom Lednica 216, 020 63 Lednica  

SsFZ: 
•Michal PERAŠÍN(rozhodca) – na základe komplexného hodnotenia výkonnosti 
•Branislav HRDLIČKA (asistent rozhodcu) – ukončenie aktívnej rozhodcovskej činnosti k 
28.5.2018 (vlastná žiadosť) 
•Martin BALKO (asistent rozhodcu) – ukončenie aktívnej rozhodcovskej činnosti k 23.2.2018 
(vlastná žiadosť) 
Postupujúci: 
Ján ROJČEK (rozhodca), nar. 10.7.1989, bytom Klačno 2001/37, 034 01 Ružomberok 
Michal BUDÁČ (asistent rozhodcu), nar.21.9.1982, bytom Pod Kláštorom 27/75, 966 53 Hronský 
Beňadik  

VsFZ: 
•Roland WEISS (rozhodca) - na základe komplexného hodnotenia výkonnosti 
•Peter LIČKO (asistent rozhodcu) - na základe komplexného hodnotenia výkonnosti 
•Štefan LEŠKO (rozhodca) – ukončenie aktívnej rozhodcovskej činnosti k 3.4.2018 (vlastná 
žiadosť)  

Postupujúci: 
Kristián MICHEĽ (rozhodca), nar. 4.9.1994, bytom Kalinčiakova 15, 091 01 Stropkov 
Simeon VASS (asistent rozhodcu), nar. 6.11.1994, bytom Hlavná 271/34, 076 15 Veľaty  

POZOROVATELIA ROZHODCOV SFZ  

nezaradení a postupujúci na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2018/19: 
BFZ: 
•Dušan KRCHŇÁK – z dôvodu ukončenia aktívnej činnosti pozorovateľa rozhodcov z vekových 
dôvodov •Ľubomír UDVARDY – z dôvodu pripravovanej zmeny štatútu KR SFZ 
Postupujúci: 
Peter BÓLLO, nar.26.5.1980, bytom Mierová 70, 821 05 Bratislava  

ZsFZ: 
•Tibor JANČOVIČ – z dôvodu pripravovanej zmeny štatútu KR SFZ  

Postupujúci: 
Žiadny postupujúci pozorovateľ rozhodcov.  



 

 

SsFZ: 
•Artur JAKUBEC – z dôvodu pripravovanej zmeny štatútu KR SFZ  

Postupujúci: 
Žiadny postupujúci pozorovateľ rozhodcov.  

VsFZ: 
•Peter MRIGLOT – na základe komplexného hodnotenia výkonnosti  

Postupujúci: 
Žiadny postupujúci pozorovateľ rozhodcov.  

ŠKOLSKÝ A METODICKÝ ÚSEK:  

Školský a metodický úsek KR SFZ v súťažnom ročníku 2017/2018 postupoval v zmysle doporučení 
FIFA a UEFA a pokynov VV SFZ. Riadil, organizoval a zabezpečoval prípravu R, AR a PR SFZ po 
teoretickej a odbornej stránke. Spolupracoval s jednotlivými oblastnými a regionálnymi KR, zvlášť 
pri zabezpečovaní metodických materiálov, odborných prednášok a organizovaní odborných 
seminárov. Zabezpečoval a koordinoval jednotnosť výkladu PF na všetkých úrovniach. Poskytoval 
všetky najnovšie dostupné metodické materiály získané od UEFA a FIFA. Po zapracovaní všetkých 
zmien a doplnkov, ktoré schválil IFAB, boli i knižnou formou na začiatku súťažného ročníka 
2017/18 vydané PF. Za túto novelizovanú verziu PF bol zodpovedný p. Fašung. Ďalšou dôležitou 
úlohou metodického úseku bolo postupovať podľa pokynov vyplývajúcich z Konvencie UEFA, 
venovať sa vo väčšej miere projektu Talent, práce mentorov, resp. pripraviť plán pre udržanie a 
nábor nových rozhodcov. Za plnenie týchto úloh bol zodpovedný p.Medveď, ktorý v spolupráci s 
KR SFZ a tiež s komisiami rozhodcov regionálnych a oblastných futbalových zväzov, organizoval 
viaceré sústredenia a semináre pre talentovaných R a ich mentorov. Zúčastnili sa ich tiež odborníci 
z oblasti PF, kondičnej prípravy, psychológie a anglického jazyka. V súťažnom ročníku 2017/2018 
boli organizované: 4x fyzické previerky pre R a AR SFZ, na ktorých rozhodcovia i asistenti plnili 
predpísané limity FIFA. Pred jesennou časťou v termíne 15. – 16.07.2017 bol vo Vysokých Tatrách 
organizovaný úvodný Letný doškolovací seminár s pokynmi pre súťažný ročník 2017/2018. 
VTatranskej Lomnici za účasti kondičného trénera doc. Hianika, sa na jeseň 2017 vdvoch termínoch 
uskutočnil tréningový kemp R FIFA, AR FIFA, R a AR TOP skupiny SFZ. V novembri bol 
usporiadaný v hoteli Alexandra Wellness v Liptovskom Jáne seminár pre vybrané rozhodkyne 
vrámci Slovenska. Pre skupinu TOP R, AR a skupinu FIFA R a AR, sa organizoval v januári 2018 
týždenný zimný seminár spojený s kondičným sústredením v Turecku. Vo februári 2018 sa 
uskutočnil v Tatranskej Lomnici Zimný doškolovací seminár pre II. skupinu R, AR, ženy FIFA a 
PR. Náplňou i tohto seminára bola teoretická príprava, previerky z PF a kondičná príprava R a AR. 
V priebehu ročníka 2017/18 sa pripravila a v máji 2018 i schválila „Smernica vzdelávania 
rozhodcov, asistentov, pozorovateľov a lektorov“. Na základe tejto schválenej smernice, jej 
obsahovej stránky, sa zorganizoval vo Vysokých Tatrách vtermíne 25.-27.05.2018 licenčný seminár 
pre rozhodcov (Licencia P) a licenčný seminár pre pozorovateľov rozhodcov. Na záverečnom 
seminári Talent &Mentor SFZ, ktorý sa konal v hoteli TenisCentrum vTatranskej Lomnici v termíne 
01.-03.06.2018, po zhodnotení celoročných výsledkov, boli prijaté opatrenia na zlepšenie a 
skvalitnenie práce do budúceho obdobia.  

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN ROZHODCOV A ASISTENTOV ROZHODCOV SÚŤAŽÍ 
SFZ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018/19:  



 

 

ROZHODCOVIA SFZ (42):  

Čiernik Michal, Dohál Martin, Ďurčo Martin, Gemzický Erik, Glova Filip, Horváth Kamil, 
Hrčka Patrik, Chmura Pavol, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka Rastislav, 
Kačenga Ľuboš, Kišš Bálint, Kmec Patrik, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Kružliak Ivan, Libiak 
Maroš, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, Micheľ Kristián, Michlian Gabriel, 
Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, Pavlík Jozef, Prešinský 
Ladislav, Rojček Ján, Ruc Marian, Sedlák Dušan, Sedlár Richard, Smolák Michal, Somoláni 
Adam, Straka Július, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Valášek Ján, Vlčej Peter, Ziemba Peter  

PROJEKT ŠANCA – ROZHODCOVIA RFZ (8):  

BFZ: ZsFZ: SsFZ: VsFZ:  

Choreň Matej, Straka Tomáš 
Husár Dominik, Matulová Miriama (podmienečné zaradenie) 
Foltán Miloš (podmienečné zaradenie), Gregorec Michal (podmienečné zaradenie) Greško Pavol, 
Sučka Jaroslav  

ASISTENTI ROZHODCOV SFZ (42):  

Ádám Gabriel, Barenčík Matej, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav, Borsányi 
Martin, Budáč Michal, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko 
Branislav, Hrčka Dušan, Hrmo Andrej, Chládek Peter, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel 
Adam, Jenčura Peter, Kováč Peter, Mihalík Peter, Mókoš Tomáš, Perát Anton, Poláček Daniel, 
Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Slyško Roman, Smolíková Katarína, 
Somoláni Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan, Tomčík Michal, Vass Simeon, 
Vician Martin, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Žákech Rastislav  

PROJEKT ŠANCA – ASISTENTI ROZHODCOV RFZ (14):  

BFZ: ZsFZ:  

VsFZ:  

Dujava Daniel (podmienečné zaradenie), Henček Róbert, Lauer Lukáš, Štofik Dušan Farkaš 
Matúš (podmienečné zaradenie), Krivošík Martin 
V priebehu súťažného ročníka 2018/19 možnosť doplnenia o 2 asistentov rozhodcov.  

Adamčo Patrik, Bednár Tomáš, Bobko Dávid, Capík Dávid  

SsFZ: Krahulec Tomáš, Holas Martin (podmienečné zaradenie), Kuba Rastislav (podmienečné 
zaradenie), Tůma Tomáš (podmienečné zaradenie)  

ROZHODKYNE SFZ (20):  

Baníková Anna-Mária, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, Hanesová Zuzana, Hlaváčová 
Dominika, Kováčová Zuzana, Krčová Mária, Kunzová Petra, Lešková Ivana, Matejová Gabriela, 
Matulová Miriama, Mišková Slavomíra, Obertová Miroslava, Orlíková Marianna, Pavlačková 
Lenka, Pavlíková Petra, Smolíková Katarína, Súkeníková Mária, Šimková Mária, Valentová 
Zuzana  



 

 

Podmienkou pre zaradenie rozhodcov aasistentov rozhodcov na nominačné listiny SFZ je úspešné 
absolvovanie seminára a fyzických previerok rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ konaných v 
dňoch 15.- 16.7.2018 v Banskej Bystrici.  

NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH SKUPÍN ROZHODCOV A AR PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018/19 
(82):  

Súťaže riadené ÚLK  

TOP skupina rozhodcov (14):  

BFZ: ZsFZ: SsFZ: VsFZ:  

Kružliak, Pavlík, Smolák, Somoláni A. Dohál, Kráľovič, Ochotnický 
Hrčka P., Marhefka, Očenáš 
Glova, Chmura, Sedlák, Ziemba  

TOP skupina asistentov rozhodcov (24):  

BFZ: ZsFZ: SsFZ: VsFZ:  

Bednár, Borsányi, Mókoš, Pozor, Roszbeck, Somoláni T. Galo, Hancko, Kováč, Slyško, Štrbo, 
Žákech 
Hrčka D., Hrmo, Jánošík, Poláček, Tomčík, Vorel 
Ádám, Benko, Bobko, Ferenc, Jenčura, Weiss E.  

Medziskupina asistentov rozhodcov (9):  

BFZ: ZsFZ: SsFZ: VsFZ:  

Jankovič 
Barenčík, Vitko, Zemko Čajka, Chládek, Jekkel Perát, Špivák  

Súťaže riadené ŠTK SFZ  

Rozhodcovia II.skupiny (28):  

BFZ: ZsFZ: SsFZ: VsFZ:  

Ďurčo, Chromý, Ruc, Špaček, Šuniar 
Ježík, Jurenka, Kišš, Marsal, Michlian, Papuča, Prešinský, Sedlár Gemzický, Horváth, 
Ihring, Libiak, Mastiš, Nemček, Rojček, Valášek Čiernik, Kačenga, Kmec, Kozák, Micheľ, 
Straka, Vlčej  

Asistenti rozhodcov II.ligy a I.LSD (9):  

BFZ: ZsFZ: SsFZ: VsFZ:  

Smolíková, Vician Halíček, Sluk 
Budáč, Súkeníková Mihalík, Poracký, Vass  

Výkonnostné skupiny budú uzatvorené po uskutočnení fyzických previerok a letného 
doškolovacieho seminára rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ (15.-16.7.2018 v Banskej 
Bystrici).  

ÚSEK POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR):  



 

 

Prvoradým cieľom práce úseku PR SFZ v súťažnom ročníku 2017/18 bolo zvládnutie jeho priebehu 
z pohľadu individuálnych výkonov PR SFZ, ktorých hodnotiace správy výkonov rozhodcov boli 
základnými podkladovými materiálmi pre činnosť KR SFZ. Po každom kole jednotliví členovia 
úseku PR SFZ pravidelne vyhodnocovali hodnotiace správy PR SFZ po obsahovej, ako aj formálnej 
stránke. Analýzy boli pravidelné predkladané vedúcemu úseku PR, ktorý o nedostatkoch v 
konkrétnych správach informoval na zasadnutiach KR SFZ.  

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN PR SFZ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2018/19 (32):  

Bacsa Gabriel, Bartoš Ivan, Bóllo Peter, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši 
Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Husárik Jozef, Kakaščík Jozef, 
Kopča Miloš, Kubáni Július, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, Migaľová 
Miroslava, Minárčik Miroslav, Pastorek Štefan, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, 
Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Špila 
Stanislav, Špivák Ján, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zabranský Jaroslav  

NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH SKUPÍN POZOROVATEĽOV ROZHODCOV PRE SÚŤAŽNÝ 
ROČNÍK 2018/19 (32): 
Súťaže riadené ÚLK 
Pozorovatelia rozhodcov (16):  

Bartoš, Brendza, Cuninka, Fašung, Gádoši, Husárik, Medveď, Minárčik, Ružbarský, 
Samotný, Sekereš, Suchý, Špila, Špivák, Vais, Zábranský  

Súťaže riadené ŠTK SFZ  

Pozorovatelia rozhodcov (16):  

Bacsa, Bóllo, Hlebaško, Hodoško, Hracho, Kakaščík, Kopča, Kubáni, Likavský, Makový, 
Migaľová, Pastorek, Richtárik, Slebodník, Sluk, Vaňo  

Definitívne zaradenie PR do výkonnostných skupín bude uzatvorené po uskutočnení letného 
seminára PR SFZ dňa 15.7.2018 v Banskej Bystrici.  

ROZHODCOVIA A ROZHODKYNE FIFA  

Pozitívna akceptácia našich rozhodcov a rozhodkýň vzahraničí sa ako každoročne odzrkadlila vo 
vysokom počte ich nominácií od FIFA a UEFA, ako aj ponukami na rozhodovanie priateľských 
medzištátnych stretnutí jednotlivých národných asociácií. V roku 2018 to bolo priebežne 14 
výjazdov do zahraničia.  

Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2018 pôsobia: 
Rozhodcovia: Glova, Kráľovič, Kružliak, Marhefka, Očenáš 
Asistenti rozhodcov: Benko, Ferenc, Hancko, Kováč, Mókoš, Somoláni T., Slyško, Tomčík, 
Vorel, Weiss E. Rozhodkyne: Kováčová, Pavlíková, Valentová 
Asistentky rozhodkýň: Lešková, Mišková, Smolíková, Súkeníková  

Medzi najvýznamnejšie nominácie I. polroka 2018 zaraďujeme pôsobenie rozhodcu Kružliaka a 
asistenta rozhodcu Slyška v jarnej skupinovej fáze súťaží UCL a UEL.  

KONVENCIA ROZHODOVANIA UEFA:  



 

 

V oblasti vzdelávania s podporou prostriedkov UEFA Konvencie rozhodovania sa aj v priebehu 
jarnej časti súťažného ročníka 2017/2018 pokračovalo včinnosti vuž štandardne zadefinovaných 
hlavných oblastiach pôsobnosti:  

Podpora pre zvyšovanie úrovne kvality rozhodcov a asistentov rozhodcov skupiny TOP a 
skupiny FIFA:  

V tejto oblasti okrem štandardne zaužívaného procesu zlepšovania teoretickej znalosti PF formou 
zimných seminárov pre R/AR nominačnej listiny SFZ bolo v priebehu jarnej časti súťažného 
ročníka 2017/2018 využité aj konanie medzinárodného turnaja SLOVAKIA CUP vtermíne 7. – 11. 
máj 2018 pre preverenie schopností rozhodovania u mladých R a AR nominačnej listiny SFZ v 
rámci medzinárodných stretnutí a získanie väčších skúseností do ich ďaľšej kariéry (na 16 stretnutí 
bolo nominovaných 10 R a 20 AR).  

Za podpory z prostriedkov Konvencie rozhodovania SFZ sa v termíne 26.2. - 8.3.2018 zúčastnili 
ženského medzinároného turnaja Cyprus Cup 2018 aj R FIFA Petra Pavlíková a AR FIFA Katarína 
Smolíková.  

Zvyšovanie úrovne kvality vzdelávania :  

V priebehu jarnej časti roku 2018 boli zabezpečené ďalšie školiace materiály z úrovne UEFA 
(školiace video- klipy v prezentáciách, ako aj video testy boli pripravované hlavne z ostatného 
poskytnutých setov videoklipov „RAP UEFA 2017:1“), ktoré boli následne poskytnuté k dispozícii 
školiteľom rozhodcov nielen na úrovni SFZ, ale aj na úrovni RFZ a ObFZ.  

V priebehu januára 2018 bolo formou knižnej publikácie vydané aktuálne znenie Pravidiel futbalu 
(edícia IFAB platná od 1.6.2017) v edičnom náklade 3.000 ks, z ktorých viac ako 2.800 ks bolo 
bezplatne poskytnutých a distribuovaných pre R, AR, PR a DZ na všetkých úrovniach SFZ, RFZ a 
ObFZ (zbytok nákladu bol poskytnutý pre možnosť zakúpenia PF cez e-shop SFZ).  

Taktiež bola v máji 2018 spracovaná aktualizácia PF pod názvom „Detaily všetkých zmien v 
Pravidlách futbalu 2018/19“ (edícia IFAB platná od 1.6.2018), ktorá je dostupná priamo na web 
sídle SFZ knahliadnutiu a prípadne aj k stiahnutiu (dokument typu pdf).  

Podpora talentovaných rozhodcov:  

V rámci podpory talentovaných R a AR sa naďalej využíva forma projektu Talent & Mentor SFZ 
vuž štandardnej forme podpory výchovy talentovaných rozhodcov a asistentov rozhodcov sčoraz 
užším prepojením na projekty v rámci regionálnych FZ, kde sa obdobným ako na úrovni SFZ 
spôsobom pracuje čoraz viac vo všetkýchšpecifických oblastiach prípravy (kondičná, 
psychologická, mediálna, ... ) s využívaním lektorov SFZ (lic. „P“).  

V rámci podpory z UEFA Konvencie rozhodovania bol v dňoch 27.4. – 29.4.2018 uskutočnený 
spoločný seminár pre talentovaných rozhodcov a ich mentorov z jednotlivých regionálnych FZ s 
odbornými prednáškami, ale aj tréningovými jednotkami za podpory 9 lektorov SFZ, ktorý sa konal 
v Liptovskom Jáne (hotel AVENA a HP domáceho FK) za nasledovnej účasti:  

l BFZ – účasť 10 R/AR a 2 mentori  

l ZsFZ – účasť 15 R/AR a 2 mentori  

l SsFZ – účasť 14 R/AR a 4 mentori  



 

 

l VsFZ – účasť 14 R/AR a 4 mentori  

Všetkým účastníkom seminára bola poskytnutá možnosť prevzatia repasovaných šport 
testorov POLAR typu RS 4000 pre podporu a skvalitnenie ich kondičnej prípravy spolu s 
lektorskou podporou zo strany M. Perašína. Na úrovni SFZ bol v dňoch 1. - 3. júna 2018 v 
Tatranskej Lomnici v penzióne TenisCentrum zorganizovaný seminár a to tradične v období 
na konci jarnej časti súťažného ročníka. Jeho obsahom bola prezentácia a rozbor 
videoklipov rozhodnutí účastníkov seminára a taktiež aj prednášky z oblasti kondičnej, 
psychologickej, teoretickej (PF) a jazykovej prípravy (frekventanti absolvovali testy PF 
(teória, video situácie) a testovanie jazykovej pripravenosti (AJ). Seminár absolvovali 
nasledujúci R a AR (15): Cvengroš, Ďurčo, Gemzický, Halíček, Hrmo, Chromý, Jánošík, 
Jekkel, Kmec, Libiak, Nemček, Poláček, Smolíková, Štrbo a Zemko.  

 
V rámci diskusie k tomuto bodu programu sa členovia VV SFZ zhodli na rozšírení nominačnej 
listiny pozorovateľov rozhodcov o Pavla Šípoša. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
1) VV SFZ berie na vedomie hodnotiacu správa Komisie rozhodcov SFZ za súťažný ročník 
2017/18. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň 
a pozorovateľov rozhodcov na súťažný ročník 2018/19 s rozšírením o pozorovateľa rozhodcov 
Pavla Šípoša. 

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

K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil svoj návrh, podľa ktorého Štatút komisie 
rozhodcov Slovenského futbalového zväzu zo 4. apríla 2013 v znení štatútu komisie rozhodcov 
Slovenského futbalového zväzu zo 4. apríla 2018 sa dopĺňa takto: 

V čl. 9 ods. 3 sa dopĺňa veta, ktorá znie: „Členom nemôže byť aktívny pozorovateľ rozhodcov 
zaradený na nominačnej listine pozorovateľov rozhodcov republikových súťaží, okrem 
pozorovateľa rozhodcu, ktorý je zaradený na nominačnej listine UEFA.“  

Odôvodnenie: 

Podľa čl. 2 ods. 4 a čl. 3 ods. 2 štatútu KR SFZ komisia riadi a kontroluje činnosť futbalových 
rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov. Doterajšia úprava štatútu komisie riešila iba prípad, kedy 
členom komisie nemohol byť aktívny rozhodca súťaží, ktoré podliehajú kontrolnej právomoci 
komisie. Do kontrolnej právomoci komisie patrí aj kontrola činnosti pozorovateľa rozhodcov, preto 
je nežiaduce, aby člen komisie, ktorý súčasne vykonáva činnosť pozorovateľa rozhodcov, 
kontroloval či už svoju činnosť alebo činnosť svojich kolegov pozorovateľov rozhodcov 
v súťažiach, v ktorých pôsobí. Navrhovanou úpravou sa tento nedostatok odstraňuje. Členom 



 

 

komisie nebude môcť byť aktívny pozorovateľ rozhodcov v súťažiach, ktoré podliehajú právomoci 
komisie,  okrem pozorovateľa rozhodcu, ktorý je zaradený na nominačnej listine UEFA. 

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 17: Hodnotiaca správa Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 
2017/18, schvaľovanie návrhu nominačných listín delegátov na súťažný ročník 2018/19 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil hodnotiacu správu a návrh nominačných listín 
vypracovaných predsedom Komisie delegátov SFZ p. Františkom Košičárom. 

Komisia delegátov po skončení súťažného ročníka 2017/2018 vyhodnotila na základe svojich 
poznatkov prácu všetkých delegátov v tejto časti ročníka. Zhodnotila prínos každého delegáta pre 
delegátsky stav a riešila aj ich potreby pre ďalšie ich smerovanie a rast. Táto práca je časom až 
mravenčia,  a je založená na zisteniach, poznatkoch, ktoré sú mnohokrát ťažko získateľné. 
Zisťovanie pravdy a jej presadzovanie, si vytýčila komisia za jeden z cieľov pre nový súťažný 
ročník. Získavanie podkladov a poznatkov od delegátov  je potrebné pre ďalšiu prácu komisie. 
Komunikácia s riadiacimi orgánmi je vysoko preferovanou otázkou spolupráce a preto je pre nás 
významná. Vyhodnotenie poznatkov a vytvorenie podkladov na riešenia napomáha tento stav 
zlepšovať v podmienkach  súťaží SFZ.  

Ďalšia oblasť, z ktorej sa vytváralo hodnotenie delegátov vychádza z ich úradných podaní, prevažne 
jednotlivých správ  delegáta zo stretnutí, ďalej z Oznámení o nedostatkoch v stretnutiach, zaslanej 
fotodokumentácii zhotovovaných v priebehu súťaže a z ďalších písomných podkladov. Poznatky 
o pôsobení delegátov v ich praktickej činnosti získavala komisia aj z vlastných zistení, zistení iných 
orgánov SFZ, z rokovaní s riadiacimi orgánmi, z podaní na komisiu, ako aj spätnou väzbou na 
zástupcov súťažiacich klubov. Všetky riadne zhodnotila a prijala opatrenia. V niektorých prípadoch 
i tvrdé, pokiaľ došlo k pochybeniu v práci delegáta.  

Vo svojej práci komisia spolupracovala s riadiacimi orgánmi SFZ. Všetky orgány a komisie 
získavajú z podnetov delegátov okamžité informácie o dianí na súťažných stretnutiach. 
Pripravovala rôzne podklady a dokumentáciu administratíve SFZ, komisiám a riadiacim orgánom. 
Dotknuté orgány SFZ touto cestou získali  prehľad o stave organizácie stretnutí vo Fortuna lige a v 
II. lige. Pravidelne informovala administratívu SFZ a spätne i delegátov o dianí v súťažiach 
a koordinovala tak činnosť delegátov. Poskytovala informácie a konzultačnú činnosť delegátom, 
komisiám, jednotlivcom i klubom, pokiaľ o to požiadali.  

Počas celej súťaže komisia pokračovala v presadzovaní úzkej spolupráce na stretnutí medzi 
všetkými subjektmi organizácie podujatia. Snažila sa o stmeľovanie a úzku spoluprácu 
delegovaných osôb  na stretnutiach. Delegáti zväzu mali a neustále majú prvoradú povinnosť vo 
svojej práci podrobne zaznamenávať zistenia na stretnutiach v čase prípravy stretnutia, jeho 
priebehu a udalostí po skončení stretnutia. Vo svojich podaniach o podujatí majú spracovať tieto 
správy podrobne, vypovedateľne a predovšetkým pravdivo. V tejto práci delegátov bol 



 

 

zaznamenaný výrazný posun. Zlepšila sa výpovedná hodnota správ. Väčšina delegátov pochopila 
trend komisie, ale viacerí sa nedokážu zžiť s potrebou SFZ. Sú však aj typy, ktoré nemajú záujem 
napredovať, stagnujú, a ďalšie, ktoré nevedia upustiť o direktívneho prístupu vo svojej práci. 
Komisia pracovala na systéme, ktorý by posúval prácu delegáta vpred tak, aby  sa prípadné slabé 
výsledky jeho práce už nevyskytovali. Systém je zameraný na získavanie poznatkov zo súťažných 
stretnutí. Všetky poznatky sa spracúvajú a v prípade potreby je vypracované k aktuálnej téme 
metodické usmernenie. Ide o prácnu metódu, ktorá zabezpečí zlepšenie informovania delegátskeho 
stavu, ale v prípade potreby aj funkcionársku obec.  Má dosah na prípadnú zmenu dokumentácie 
delegáta a jeho práce. Dopad je i na lektorskú činnosť, ktorá vypomôže v prípade potreby aj úsekom 
delegátov na nižšej úrovni riadení.  Pre budúcnosť bude táto problematika využívaná aj v e-
learningovej podobe, ako aj  ďalších metódach práce. V práci so zákonnými a športovými normami, 
ktoré sa dotýkajú práce delegátov, bude v ďalšom období spracovaná metodika pre ľahšie 
zvládnutie tejto oblasti vzdelávania a práce delegátov.  

V spolupráci komisie s ďalšími komisiami SFZ boli zaznamenané len pozitívne ohlasy. Úzka 
spolupráca so všetkými subjektmi v SFZ bola a je najdôležitejšou súčasťou práce každého člena 
komisia a komisie ako celku. Spolupráca s administratívou SFZ, predovšetkým s GS SFZ, BM SFZ, 
vedúcim IT, ekonomickým oddelením, PR, marketingom a s oddelením riadením súťaží, bola na 
veľmi dobrej úrovni. Komisia prednostne rieši spoluprácu s riadiacimi orgánmi súťaží. Úzka 
spolupráca je s ULK, kde prebieha neustále sa rozširujúca spolupráca. Ďalšia spolupráca na úzkej 
informovanosti prebiehala s oddelením riadenia II. ligy, ďalej s KŠI, Komisiou rozhodcov 
a Bezpečnostným manažérom SFZ.  

Pozitívom je spolupráca s HU a BM na stretnutiach a pri rôznych príležitostiach, akými bolo 
školenie HU a BM. Každé takéto stretnutie malo svoj veľký význam. Smeruje k prehĺbeniu 
poznatkov z oblasti práce delegátov a HU. Vzájomné výmeny skúseností o zisteniach a prípadných 
informáciách z nových noriem spresňujú konanie oboch strán na stretnutiach. Delegáti SFZ sú plne 
akceptovanými a odborne pripravenými osobami na stretnutí. Tento stav je trvalý a preto je snaha 
o ich neustále zlepšovanie.  V spolupráci sú aj trecie plochy, ktoré zväčša vychádzajú z emociality 
jednotlivcov, ale tie sa po vysvetlení veci pomíňajú. Dôležitým prvkom v tejto spolupráci je 
uvádzanie pravdy v získaných poznatkoch zo stretnutí. Doplnkom správ sú video zábery, fotografie, 
hlasové záznamy a podobne.  V tejto oblasti komisia obdržala aj kritické hlasy k hodnoteniam Fair 
– play. Komisia verí že v ďalšom období získa aj pozitívne ohlasy na túto oblasť práce delegátov.  

Vo vzdelávaní a príprave delegátov bol a bude tento rok 2018 veľmi náročný. Postupne strácajú 
platnosť licencie delegátov získané spred piatich rokov. Preto KD vyvíja enormné  úsilie 
na zvládnutie úloh v tejto oblasti. Všetci zvyšujeme aktivitu, aby preškolenia boli v súlade s  
odbornou prípravou v nových podmienkach, ktoré sú diametrálne iné, ako boli v čase 
akreditovaného vzdelávanie na MŠ VVaŠ SR. Ako kvalitne každé zaškolenia vzdelávanie prebehne, 
takých odborníkov bude každý  zväz mať. KD tu vidí aj určité riziká, ale aj vizitku pre FZ. Pre nové 
podmienky vzdelávania boli komisiou vypracované tézy, ciele a spracoval sa systém vzdelávania, 
ktorý nahrádza ukončený systém vzdelávania. Nové vzdelávanie bude založené na jednotnom 
vzdelávacom systéme, ktorý bol, je a bude pre futbalové hnutie najlepším vzdelávacím systémom.  

V predchádzajúcich obdobiach bolo a je pôsobenie delegátov SFZ podriadené úzkej  spolupráci so 
všetkými zložkami podieľajúcimi sa na organizácii podujatí. Tento nastolený trend úspešne 
napreduje a spolupráca so zástupcom klubu zodpovedného za stretnutie, hlavným usporiadateľom 
a bezpečnostným manažérom klubu nadobúda trvalý charakter. V hodnotenom období sa komisia 



 

 

zamerala aj na spoluprácu so  zástupcami Policajného zboru, Mestskej polície, SBS a ďalšími 
zložkami pôsobiacimi na stretnutiach, čím sa deklarovaná spolupráca dostala na vyššiu úroveň. 
Spolupráca s orgánmi a predstaviteľmi PZ je nastavená na odovzdávanie si skúseností zo 
športového prostredia, vzájomnej informovanosti a poskytovanie lektorskej činnosti na seminároch.  

V prípravnom období nového súťažného ročníka sa komisia zapojila do pripomienkovania 
Rozpisov súťaží riadiacich orgánov, s množstvom ponúknutých pripomienok, ktoré vychádzali 
z poznatkov trpezlivo zbieraných zo súťažných stretnutí. Podklady boli tvorené na základe 
poznatkov, ktoré môžu vylepšiť podmienky organizovania stretnutí a zlepšia vzájomnú spoluprácu 
s klubmi. Výrazným posunom v práci delegátov bolo podrobne rozoberanie nových poznatkov 
z praktického života získaných v tomto súťažnom ročníku. Tém na zlepšenie noriem bolo a je  vždy 
dostatok.  

Pre budúci súťažný ročník bola komisiou pripravená nominačná listina delegátov pre súťažný 
ročník 2018/2019. Komisia odporučila týchto delegátov zaradiť do zoznamu delegátov SFZ. 
Zoznam delegátov bol predložený na rokovanie VV SFZ v tejto podobe:  

Benedikovič Ladislav,  Chlamoviansky Eduard, Gróf Ivan, Kiss Ervín, Korman Štefan, 
Medovič Anton, Nagy František, Panák Ján, Čan Vladimír, Džubák Ján, Eperješi Marcel, 
Kovalčík Jozef, Labanc Ján, Olšavský Štefan, Švarc Jaroslav, Vaľko Štefan, Vansa Vladimír, 
Budáč Marcel, Forgon Ján, Jasenák Marián, Majsniar Ján, Repa Igor, Schneider Miroslav, 
Vorel František, Zdechovan Dušan, Bóc Miroslav, Dadykin Róbert, Farbula Ján, Chocholouš 
Jozef, Košičár František, Lônčík Milan, Tomášová Renáta, Jaška Miroslav, Mertyniák 
Michal.  

Členovia VV SFZ v rámci diskusie k tomuto bodu vyslovili pripomienku k Hodnotiacej správe v 
tom zmysle, aby bola do budúcnosti správa viac zameraná na individuálne hodnotenie jednotlivých 
delegátov. Zároveň požiadali prezidenta SFZ, aby v rámci predloženej nominačnej listine delegátov 
na súťažný ročník 2018/19 požiadal LPEK SFZ o preskúmanie konfliktu záujmov u delegátov, ktorí 
vykonávajú inú činnosť na rovnakom stupni riadenia. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
1) VV SFZ berie na vedomie hodnotiacu správu Komisie delegátov SFZ za jarnú časť 
súťažného ročníka 2017/18 s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín delegátov na súťažný ročník 2018/19 s 
pripomienkou vznesenou 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: Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 
vypracovanú manažérom Klubového licenčného systému SFZ Milanom Vojtekom. 

V  súlade s  ustanoveniami Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2015 - 
novelizácia a Licenčného štandardu SFZ, vydanie 2013, sú všetci členovia  licenčných orgánov a  



 

 

licenčnej administratívy SFZ povinní písomne potvrdiť svoju nezávislosť voči futbalovým klubom, 
žiadajúcim o udelenie licencie pre príslušný ročník klubových súťaží UEFA a najvyššej domácej 
súťaže mužov (v súčasnosti FORTUNA liga). 

1.  Všetci členovia Prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len POLK) podpísali 

„Prehlásenia o nezávislosti“, ktoré sú archivované v  ich personálnych zložkách. V licenčnom cykle 

2017/2018 a  pri udeľovaní licencií na licenčnú sezónu 2018/2019, tak svoje funkcie vykonávali 

oprávnene a v súlade s požiadavkami základných predpisov klubového licenčného systému. 

2.  Všetci členovia Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len OOLK), okrem Ing. 
Viliama Kupca, PhD., ktorý sa z rokovania OOLK ospravedlnil, podpísali „Prehlásenia 
o nezávislosti“, ktoré sú archivované v  ich personálnych zložkách. V licenčnom cykle 2017/2018 a 
 pri udeľovaní licencií na licenčnú sezónu 2018/2019, tak svoje funkcie vykonávali oprávnene 
a v súlade s požiadavkami základných predpisov klubového licenčného systému. 

3.  Vyhlásenia o nezávislosti podpísali aj všetci členovia licenčnej komisie SFZ, aby mohli riadne 
plniť delegované úlohy v procese preverovania klubov a udeľovania licencií pre vstup do 
klubových  súťaží UEFA a  FORTUNA ligy súťažného ročníka 2018/2019 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ berie na vedomie správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.  
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  
Za – 12 
Proti – 0 
Zdržali sa hlasovania – 0 
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 19: Schvaľovanie manuálu Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2018/19 a určenie 
dejiska finálového stretnutia 



 

 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre Legislatívno-právne otázky 
Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil manuál Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2018/19. Ten 
je najvyššou pohárovou súťažou vo futbale na území Slovenskej republiky v kategórii mužov. 

Zámery v rámci organizovania jubilejného 50 ročníka sú: 

- zatraktívnenie najvyššej pohárovej súťaže vo futbale, 

- rozšírenie pohárového futbalu aj do nižších regionálnych súťaží, 

- prilákanie nových marketingových partnerov, 

- zvýšená medializácia a divácky záujem 

K naplneniu stanovených cieľov SFZ realizoval tieto opatrenia: 

- zvýšenie počtu účastníkov pohárovej súťaže o kluby z regionálnych súťaží = následné zvýšenie 

počtu hracích kôl, 

- zmena nasadzovania a účasti klubov FORTUNA ligy v jednotlivých kolách, 

- úprava termínovej listiny súťaže 

Manuál obsahuje: 

- športovo-technické ustanovenia, 

- marketingové a ekonomické náležitosti, 

- komunikáciu a PR, 

- organizáciu finále, 

- kontaktné údaje a zodpovedné osoby 

Dejiskom finálového stretnutia Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2018/2019 bol navrhnutý 
NFŠ v Bratislave. Toto rozhodnutie môže byť zmenené výkonným výborom SFZ v prípade, 
že by nastala skutočnosť, ktorá by ohrozila zorganizovanie finálového stretnutia Slovnaft 
Cup-u na NFŠ v Bratislave v stanovenom termíne. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
1) VV SFZ schvaľuje manuál Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2018/19. 

2) VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovnaft Cup-u 2018/19 Národný futbalový štadión 
v Bratislave.  

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

K bodu 20: Prerokovanie návrhu Technického úseku SFZ súvisiaceho s analýzou II. ligy 
dospelých v súťažnou ročníku 2017/18  



 

 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil analýzu 2. ligy dospelých v súťažnom ročníku 
2017/18 v súvislosti so štartom mladých talentovaných hráčov. 

Za posledné roky sme sa s mládežníckymi kategóriami SR19 a SR17 vždy dokázali prebojovať do 
2. kola K ME. Žiaľ na záverečný turnaj ME sa nám nepodarilo postúpiť od roku 2002, ak nerátame 
ME U17, ktoré sme usporiadali na Slovensku. Po podrobných analýzach a hodnoteniach trénerov 
konštatujeme, že súperi hrali dôrazne, rýchle, priamočiaro s vysokým presingom, že majú výrazné 
hráčske individuality, vynikajúcich strelcov. Pocítili sme na vlastnej koži, že súperi v Elite round 
hrajú mužský futbal. Po poslednej kvalifikácií nám to potvrdili aj samotní Portugalci, kde všetci 
hráči U19 hrávajú pravidelne druhú najvyššiu portugalskú súťaž. A reprezentanti U17 takmer všetci 
hrajú v kategórií U19. 

V súťažnom ročníku 2017/18 bolo v druhej najvyššej súťaži 16 účastníkov. Všetky futbalové kluby 
mali na svojich súpiskách minimálne jedného hráča z cudziny, ktorý aj nastúpil v súťažnom 
stretnutí. V spomínanej súťaži pôsobilo celkom 81 cudzincov. Najviac zahraničných hráčov 
nastúpilo vo futbalovom klube KFC Komárno – 14 hráčov (11 národností). Vo futbalových kluboch 
Partizán Bardejov, Slavoj Trebišov, FC ŠTK 1914 Šamorín nastúpili 9-ti cudzinci. Naopak 
najmenej, len jeden zahraničný hráč nastúpil v klube Lokomotíva Košice. V MFK Skalica, MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš, FK Pohronie, FK Poprad, AFC Nové Mesto n./Váhom nastúpili 
v priebehu celého súťažného ročníka 2 zahraniční hráči. Z celkového počtu 81 cudzincov bolo až 28 
hráčov mimo európskej únie. Najviac takýchto hráčov mal Šamorín (9 – Brazília).  Hráči mimo 
európskej únie boli v zápasoch 2 ligy využívaný len na 50 % a aj ich minutáž v samotných zápasoch 
je veľmi nízka – len 30%. 

V súťažnom ročníku 2017/18 nastúpilo v druhej najvyššej súťaži  celkovo 133 hráčov, ktorí boli 21 
roční a mladší. Z toho počtu len 34 hráčov patrilo do juniorskej – dorasteneckej kategórie. Pre 
lepšiu názornosť uvádzame štarty hráčov po ročníkoch: ročník 1997 U21 – 41 hráčov, ročník 1998 
U20 – 58 hráčov, ročník 1999 U19 – 26 hráčov, ročník 2000 U18 – 8 hráčov).  

Ročník 1997 U21: 

Nastúpilo 41 hráčov. Najviac hráčov (5) tejto vekovej kategórie nastúpilo vo futbalových kluboch 
Žilina, Podbrezová, Nové Mesto n./Váhom, Inter, čo predstavuje... %.  Len jeden hráč nastúpil za 
Skalicu, Bardejov, Spišskú N.Ves, Šamorín, Poprad. 

Ročník 1998 U20:  

Nastúpilo 58 hráčov. Najviac hráčov (11) nastúpilo za Podbrezovú, (7) za Zvolen, (5) za Žilinu a 
Spišskú N.Ves, čo predstavuje .... %. Len jeden hráč nastúpil za Liptovský Mikuláš. 

Ročník 1999 U19 – starší dorast:  

Nastúpilo 26 hráčov Najviac hráčov (7) nastúpilo za Žilinu, (4) za Liptovský Mikuláš čo 
predstavuje.... %. Ani jedného hráča tejto dorasteneckej kategórie nepostavili v 2 lige 
v nasledovných kluboch: Nové Mesto n./Váhom, Poprad, Sereď, Šamorín, Pohronie. 

Ročník 2000 U18 – starší dorast:  

Nastúpilo 8 hráčov. Títo odohrali spolu 106 zápasov, čo predstavuje priemer na jedného hráča 13. 
zápasov. Najviac  4 hráči nastúpili za Žilinu čo predstavuje 50% všetkých hráčov tohto ročníka. 
Zvolen postavil 2 hráčov, po jednom Lokomotíva Košice, Podbrezová. Až 11 klubov nepostavilo 
v 2 lige žiadneho hráča tejto vekovej kategórie ! 



 

 

Celkovo 11 druholigových družstiev využilo talent mladých, perspektívnych hráčov – dorastencov. 
Päť futbalových klubov Pohronie, Sereď, Poprad, Šamorín, Nové Mesto n./Váhom nepostavilo 
v hodnotenom súťažnom ročníku ani jedného hráča dorasteneckej kategórie. Najmä Komárno (14), 
Šamorín, Bardejov, Trebišov, (9) a Sereď (7) preferovalo hráčov z cudziny. 

Pre lepšiu názornosť uvádzame využiteľnosť spomínaných mladých hráčov v zápasoch 2 ligy: 

·       1 až 5 zápasov odohralo 16 hráčov čo predstavuje 12% 

·       6 až 15 zápasov odohralo 47 hráčov čo predstavuje 35% 

·       16 až 25 zápasov  odohralo 57 hráčov čo predstavuje 44 % 

·       26 až 30 zápasov odohralo 13 hráčov, čo predstavuje len 9%. 

 Naviac mladých hráčov dostalo možnosť futbalovo rásť a dotvárať svoj talent v B mužstvách. Za 
mužstvo  Žiliny nastúpilo až 21 hráčov a za Podbrezovú 18 hráčov čo predstavuje 30% z celkového 
počtu hráčov (133). Ak by sme k týmto klubom pripočítali 13 hráčov Zvolena, tak v troch kluboch 
nastúpilo 52 hráčov, čo predstavuje 40% z celkového počtu mladých hráčov. Toto sa samozrejme 
prejavilo napr. aj pri nominácií reprezentačného výberu SR 20 v Moldavsku, kde boli z 2. ligy 
nominovaní 6 hráči MŠK Žilina (Petráš, Vallo, Šušolík, Kopas, Sluka, Boženík), 2 hráči 
Podbrezovej (Sedláček, Jedinák) a 1 hráč Liptovského Mikuláša (Halgoš). Ako náhradníci 
figurovali v spomínanej nominácií ďaľší 2 hráči Žiliny (Gamboš, Kovaľ).   

Druholigová súťaž je pre mladých talentovaných hráčov ideálna. V nej môžu rozvíjať svoj talent, 
pravidelne nastupovať v mužskej kategórií, vyhrať sa a ľahšie zvládnuť prechod do seniorského 
futbalu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
1) VV SFZ berie na vedomie analýzu II. ligy dospelých v súťažnom ročníku 2017/18. 
2) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ  a riaditeľovi Technického úseku SFZ 
prerokovať s komisiou  SFZ pre riadenie II. ligy odporúčania: 

a) aby v druhej najvyššej súťaži nastupovali v základnej zostave dvaja hráči do 21 rokov 

b) obmedziť počet zahraničných hráčov mimo EÚ v súťažných stretnutiach 2 ligy na 
maximálne 3 hráčov na hracej ploche. 

3) VV SFZ ukladá predkladateľovi pripraviť tento materiál na septembrové zasadnutie, s tým 
že po schválení by mal účinnosť od súťažného ročníka 2019/20. 

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

K bodu 21: Informácia o záveroch Konferencie SF konanej dňa 8. júna 2018 v Senci  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že dňa 8. júna 2018 sa v Senci konala 
Konferencia Slovenského futsalu, ktorá prijala uznesenia súvisiace s Výročnou správou za rok 2016 
a 2017 a ich doplnením, resp. zverejnením účtovnej závierky. 

Uznesenie 10/KSF/2018 



 

 

„Konferencia SF prerokovala a berie na vedomie doplnenú Výročnú správu za rok 2016 a Výročnú 
správu za rok 2017. Konferencia SF ukladá VV SF vykonať všetky zákonom stanovené úkony so 
zverejnením Výročnej správy za rok 2017 a s jej uložením do registra účtovných závierok a všetky 
potrebné kroky spojené s poskytnutím informácie MŠVVaŠ SR a SFZ ohľadom prerokovania 
doplnenej Výročnej správy za rok 2016 konferenciou SF dňa 9.6.2018.“ 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ berie na vedomie informáciu o prijatých záveroch Konferencie Slovenského futsalu 
zo dňa 8.júna 2018 v Senci. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  
Za – 12 
Proti – 0 
Zdržali sa hlasovania – 0 
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 22: Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre Legislatívno-právne otázky 
Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v stanovenom termíne neboli SFZ doručené žiadne 
nové návrhy na doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ. Z toho dôvodu bolo 
navrhnuté, aby bol stanovený nový termín. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
 1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na 
septembrové zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na 
funkcie ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 
31.08.2018 do 23:59 hod. na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu 
správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na Výkonný výbor SFZ. 

2) VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby 
predložila 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 23: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v uplynulých dňoch bol SFZ doručený 
jeden návrh na udelenie odznaku SFZ, a to návrh od predsedu ZsFZ, ktorý navrhol udeliť bronzový 
odznak SFZ p. Milanovi Senešimu v rámci jeho životného jubilea za jeho dlhoročný prínos pre 
rozvoj slovenského futbalu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie odznaku SFZ p. Milana Senešiho.  
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  
Za – 12 
Proti – 0 
Zdržali sa hlasovania – 0 



 

 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 24: Diskusia 

Návrh BFZ na prerozdelenie príspevku podľa §69 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 

Juraj Jánošík: 

Informoval, že VV BFZ na svojom zasadnutí prerokoval a schválil návrh na prerozdelenie 
príspevku podľa §69 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (viď tabuľka dole). 

Na predložený návrh reagovali ostatní členovia VV SFZ s tým, že Konferencia SFZ schválila vo 
februári rozpočet SFZ na rok 2018, v rámci ktorého je na kluby s mládežníckymi družstvami do 23 
rokov alokovaných 15% z príspevku pre SFZ od MŠVVaŠ SR podľa Zákona o športe. Zvyšných 
85% z daného príspevku je alokovaných na športovo-talentovanú mládež, reprezentáciu, rozvoj 
futbalu, administratívu atď., čiže všetko na bežné výdavky. Nejedná sa však o výstavbu a 
modernizáciu, keďže výstavba a modernizácia sú kapitálové výdavky a celý príspevok je alokovaný 
výhradne na bežné výdavky. V prípade, že by Konferencia schválila navrhovanú zmenu rozpočtu 
SFZ na rok 2018, muselo by sa v aktuálne schválenom rozpočte nájsť sumu 950tis. EUR, čo nie je 
reálne, a to aj s ohľadom na fakt, že už sme v polroku. 
 
 

 

 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 21. júna 2018 v Košiciach: 



 

 

Uznesenie č. 101/18 VV SFZ: 
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 
          T: ihneď 
          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 102/18 VV SFZ: 
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry.  
          T: ihneď 

          Z: Jozef Kliment 
 
Uznesenie č. 103/18 VV SFZ: 
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť Výročnú správu SFZ za rok 2017.   
             
          T: ihneď 
          Z: Jozef Kliment 
 
Uznesenie č. 104/18 VV SFZ: 
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 – 
2022. 

                     T: ihneď 

          Z: Jozef Kliment 
 
Uznesenie č. 105/18 VV SFZ: 
1) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ, aby výsledok Hospodárenia SFZ po zdanení vo 
výške  181 776, 63 EUR bol preúčtovaný na účet Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých 
rokov. 
2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ, aby výsledok Hospodárenia SFZ Marketing, 
s.r.o. po zdanení vo výške  55 189,17 EUR bol preúčtovaný na účet Záväzky voči spoločníkom a 
členom pri rozdeľovaní zisku. 
          T: ihneď 
          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 106/18 VV SFZ: 
VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť Ing. Editu Čechovú za 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.      

          T: ihneď 

          Z: Jozef Kliment 
 
Uznesenie č. 107/18 VV SFZ: 
1) VV SFZ schvaľuje: 

a) predložený materiál "Návrh zámeru na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého sídla 
SFZ", 



 

 

b) rozšírenie predmetu podnikania SFZM o "prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných 
než základných služieb spojených s prenájmom a správa a údržba bytového a nebytového fondu v 
rozsahu voľných živností",  

c) dodatok č. 2 k zakladateľskej zmluve SFZM, ktorým sa rozšíri predmet podnikania v čl. 3 
zakladateľskej listiny SFZM, 

d) odkúpenie sídla SFZ - administratívnej budovy a jej súčastí, ktoré sú vymedzené v znaleckom 
posudku č. 41/2018, ktorý vypracovala znalecká spoločnosť Corpora, a.s. (dostavba s.č. 18482 na 
parc. č. 15651/209 a administratívne priestory - nadstavba bez s.č. na parc. č. 15651/25 s 
príslušenstvom a pozemkami  parc. č. 15651/1 a 15651/209 zapísanými na LV č. 1831 v 
katastrálnom území Bratislava - Ružinov), zo strany SFZM za kúpnu cenu 6,4 mil. eur bez DPH,  

f) prijatie investičného úveru vo výške 4,9 mil. eur a úveru vo výške 1,28 mil. eur na vykrytie DPH. 

2) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ, aby ako konateľ SFZM vypracoval úplné znenie 
zakladateľskej listiny, podal návrh na zmenu údajov do Obchodného registra SR a ohlásil novú 
živnosť na živnostenský úrad. 

3) VV SFZ splnomocňuje: 

a) prezidenta SFZ ako konateľa SFZM na podpis kúpnej zmluvy na predmet kúpy vymedzený v 
znaleckom posudku č. 41/2018, ktorý vypracovala znalecká spoločnosť Corpora, a.s. (dostavba s.č. 
18482 na parc. č. 15651/209 a administratívne priestory - nadstavba bez s.č. na parc. č. 15651/25 s 
príslušenstvom a pozemkami  parc. č. 15651/1 a 15651/209 zapísanými na LV č. 1831 v 
katastrálnom území Bratislava - Ružinov) s vlastníkom - spoločnosťou Omnia 2000, a.s. za cenu 6,4 
mil. eur bez DPH, 

b) prezidenta SFZ ako konateľa SFZM na podpis úverových zmlúv a ostatných zmlúv 
prislúchajúcich k úverovej zmluve, najmä na podpis zmluvy o zriadení záložného práva na predmet 
zálohu, ktorými sú nadobúdané nehnuteľnosti, v prospech SZRB vrátane zmluvy o zriadení 
vecného bremena - povinnosti strpieť vstup, prechod, prejazd na/cez pešo a motorovými vozidlami 
cez predmet kúpy v prospech SZRB a podľa požiadaviek SZRB na dobu určitú do splatenia úveru, 
zmluvy o zriadení záložného práva k bankovému účtu zriadenému v SZRB a záložného práva k 
pohľadávkam z nájomného. 

4) VV SFZ dáva prezidentovi SFZ ako konateľovi SFZM mandát rokovať s bankami o konkrétnych 
podmienkach prijímaných úverov.  

5) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ: 

a) schváliť predložený materiál vrátane postupu pri riešení odkúpenia vlastného sídla SFZ a postupu 
SFZM v rámci prijatia návratných zdrojov financovania, 

b) dať prezidentovi SFZ mandát rokovať v mene SFZ o podmienkach úverov, ktoré bude plniť SFZ 

c) splnomocniť prezidenta SFZ na podpis zmluvy o pristúpení k záväzku z úverovej zmluvy dlžníka 
SFZM (notárska zápisnica na majetok pristupujúceho 15 dní po vyčerpaní úveru) a prislúchajúcich 
zmlúv, najmä na podpis zmluvy o zriadení záložného práva, kde predmetom zálohu bude majetok 
SFZ vymedzený v prílohe č. 3 tohto materiálu, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie pohľadávky 
SZRB z úveru poskytnutého SFZM, 



 

 

d) schváliť vytvorenie novej obchodnej spoločnosti - spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej 
bude SFZ jediným spoločníkom a ktorá bude založená na správu a prenájom nehnuteľností vo 
vlastníctve SFZ. 

           T: ihneď 

          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 108/18 VV SFZ: 
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ na hlasovanie per rollam.   

          T: ihneď 
          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 109/18 VV SFZ: 
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ s pripomienkou 
vznesenou priamo na zasadnutí.          
          T: ihneď 

          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 110/18 VV SFZ: 
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ s pripomienkou 
vznesenou priamo na zasadnutí.  

          T: ihneď 
          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 111/18 VV SFZ: 
VV SFZ schvaľuje hlavných trénerov reprezentačných výberov mládeže (SR U19-18, SR U17, SR 
U16, SR WU 19-17-15) a hlavného trénera brankárov.   

          T: ihneď 

          Z: Jozef Kliment 
 
Uznesenie č. 112/18 VV SFZ: 
VV SFZ schvaľuje nových riadnych členov SFZ OŠK Plavecký Štvrtok, FC Stupava, OFK Rakúsy 
a FC Kamenný Most, Futbalový klub Reca, Football Club Žochári a Obecný športový klub - 
Havran Ľubochňa.  

          T: ihneď 

          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 113/18 VV SFZ: 
VV SFZ schvaľuje návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch:  
TJ Iskra Borčice a MŠK Považská Bystrica        
Akadémia Juventus Žilina OZ a Akadémia Juventus Žilina, s. r. o.    
TJ Baník Štiavnické Bane a FK Sitno Banská Štiavnica          
TJ FK Vyšné Opátske + FK Košice-Barca a FC Košice       
Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka a ŠK Badín    
Sport Ladies Club Banská Bystrica a MFK Dukla Banská Bystrica     
           T: ihneď 

          Z: Jozef Kliment 



 

 

 
Uznesenie č. 114/18 VV SFZ: 
1) VV SFZ berie na vedomie hodnotiacu správa Komisie rozhodcov SFZ za súťažný ročník 
2017/18. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň 
a pozorovateľov rozhodcov na súťažný ročník 2018/19 s rozšírením o pozorovateľa rozhodcov 
Pavla Šípoša.       
          T: ihneď 

          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 115/18 VV SFZ: 
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ.              

          T: ihneď 
          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 116/18 VV SFZ: 
1) VV SFZ berie na vedomie hodnotiacu správu Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťažného 
ročníka 2017/18 s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín delegátov na súťažný ročník 2018/19 s 
pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí.   

          T: ihneď 
          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 117/18 VV SFZ: 
VV SFZ berie na vedomie správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.  
          T: ihneď 
          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 118/18 VV SFZ: 
1) VV SFZ schvaľuje manuál Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2018/19. 

2) VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovnaft Cup-u 2018/19 Národný futbalový štadión 
v Bratislave.   

          T: ihneď 
          Z: Jozef Kliment 
Uznesenie č. 119/18 VV SFZ: 
1) VV SFZ berie na vedomie analýzu II. ligy dospelých v súťažnom ročníku 2017/18. 
2) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ  a riaditeľovi Technického úseku SFZ prerokovať s 
komisiou  SFZ pre riadenie II. ligy odporúčania: 

a) aby v druhej najvyššej súťaži nastupovali v základnej zostave dvaja hráči do 21 rokov 

b) obmedziť počet zahraničných hráčov mimo EÚ v súťažných stretnutiach 2 ligy na maximálne 3 
hráčov na hracej ploche. 

3) VV SFZ ukladá predkladateľovi pripraviť tento materiál na septembrové zasadnutie, s tým že po 
schválení by mal účinnosť od súťažného ročníka 2019/20. 

           T: v texte 




