
Zápisnica č. 07/18 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 4. septembra 2018 v
Bratislave

 

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

Petr Kašpar – 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

                                   

Ospravedlnený:         Dušan Radolský – zástupca trénerov

                                   

Prizvaní:                   Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ

Štefan Vaľko – poverený kontrolór SFZ

                                   Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ            

                                   Jaroslav Rybánsky – poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky

                                   Mária Berdisová -projektová manažérka SFZ

Program:

1.     Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu

2.     Kontrola plnenia uznesení

3.     Informácia o stave realizácie odkúpenia budovy pre trvalé sídlo SFZ a 
schválenie kúpnej zmluvy a rozhodnutia jediného spoločníka SFZM o zvýšení 
základného imania SFZM



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

5.     Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na výstavbu 
tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou

6.     Schvaľovanie návrhu na zmenu účelu použitia prostriedkov FIFA Forward na 
rok 2018

7.     Schvaľovanie návrhu na nákup motorových vozidiel 

8.     Informácia o činnosti Kontrolóra SFZ v období od Konferencie SFZ konanej 
dňa 28.6.2018

9.     Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov a rozhodkýň FIFA pre rok 
2019

10.  Správa o licenčnom cykle 2017/2018 pre klubové súťaže UEFA a Fortuna ligu

11.  Schvaľovanie návrhu na vyjadrenie podpory kandidátovi vo voľbách na 
prezidenta UEFA

12.  Informácia o aktuálnom vývoji prípadov manipulácie stretnutí v súťažiach 
riadených SFZ

13.  Informácia k aktuálnym otázkam týkajúcich sa Registračného a prestupového 
poriadku SFZ

14.  Informácia o príprave návrhu novely zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

15.  Dočasné poverenie do funkcie člena Revíznej komisie SFZ (zástupca VsFZ) a 
vyhlásenie doplňujúcich volieb na člena Revíznej komisie SFZ

16.  Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ

17.  Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami

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

19.  Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ

20. Diskusia

K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu

Zasadnutie otvoril  a viedol prezident SFZ Ján Kováčik.  Na začiatku predstavil  návrh programu
zasadnutia a dal o ňom hlasovať.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12



Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení vykonal generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.

Uznesenie č. 139/17 VV SFZ:

1) VV SFZ schvaľuje termín 4. december 2017 za konečný deň na zasielanie návrhov dejiska finále
Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2017/18.

2) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť upraviť Rozpis republikových súťaží riadených SFZ tak, aby
rozhodnutie  o  určení  dejiska  finále  Slovnaft  Cup-u  prijal  výkonný  výbor  vždy  najneskôr
pred začatím súťažného ročníka Slovnaft Cup-u.

                                                                                                                      T: v texte

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.

Pri  schvaľovaní  návrhu  Rozpisu  republikových  súťaží  riadených  SFZ  na  ročník  2018/19  bola
zapracovaná aj časť týkajúca sa rozhodnutia o dejisku finále Slovnaft Cup-u.

 

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 splnená.

Pri  schvaľovaní  návrhu  Rozpisu  republikových  súťaží  riadených  SFZ  na  ročník  2018/19  bola
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 splnená.

Pred  začiatkom  novej  časti  súťažného  ročníka  2018/19  bola  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 bolo zapracované do nového Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK a
schvaľované pred súťažným ročníkom 2018/19.

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

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.

Materiál bude predložený na októbrové zasadnutie.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.



K bodu 3: Informácia o stave realizácie odkúpenia budovy pre trvalé sídlo SFZ  a schválenie 
kúpnej zmluvy a rozhodnutia jediného spoločníka SFZM o zvýšení základného imania SFZM

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právničke SFZ a projektovej manažérke
Márii Berdisovej, ktorá informovala, že na zasadnutí VV SFZ, ktoré sa konalo dňa 21.6.2018 a na
Konferencii  SFZ,  konanej  dňa  28.6.2018,  bolo  rozhodnuté  o  odkúpení  budovy  na  vytvorenie
trvalého  sídla  SFZ  spoločnosťou  SFZ  Marketing,  s.r.o.  (ďalej  len  "SFZM")  s  tým,  že  na
financovanie kúpy nehnuteľnosti budú použité finančné prostriedky z investičného úveru zo SZRB,
a.s.,  z  krátkodobého  úveru  zo  Slovenskej  sporiteľne,  a.s.  (na  úhradu  DPH)  a  z  investičného
programu UEFA Hattrick V. 

O prostriedky vo výške 1,5 mil. eur z investičného programu UEFA Hattrick V, ktoré budú tvoriť
vlastné  zdroje  SFZM  podľa  podmienok  financujúcej  banky  SZRB,  a.s.  je  nevyhnutné  zvýšiť
základné imanie SFZM prijatím rozhodnutia jediného spoločníka a zmenou zakladateľskej listiny
dodatkom č. 3, ktorý členovia VV SFZ obdržali ako prílohu k materiálu.

Prijatie investičného úveru zo SZRB, a.s. bolo schválené dňa 20.8.2018 rozhodnutím Dozornej rady
SZRB,  a.s.  a  úverová  zmluva  bude  podpísaná  po  oficiálnom  doručení  úverovej  zmluvy,
predpokladáme,  že  najneskôr  v  priebehu prvého  septembrového  týždňa.  V tomto  termíne bude
náväzne na podpis úverovej zmluvy podpísaná aj kúpna zmluva s predávajúcim, ktorej podmienky,
najmä platobný mechanizmus,  sú  vecne viazané na  podmienky čerpania  investičného úveru  od
SZRB,  a.s.  Finančné  prostriedky  na  prechodné  vykrytie  úhrady  DPH  budú  zabezpečené  z
krátkodobého úveru prijatého od Slovenskej sporiteľne a.s., podmienky ktorého sú už predbežne
dohodnuté a definitívny rámec úveru bude súčasťou úverovej zmluvy, ktorá bude podpísaná po
predložení kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zo strany SFZM. Projekt,
na základe ktorého budú na čerpanie predčasne poskytnuté finančné prostriedky z program UEFA
Hattrick V. bude predmetom schválenia na úrovni UEFA tiež v priebehu prvého septembrového
týždňa. 

Podľa  čl.  11  ods.  2  písm.  i)  zakladateľskej  listiny  SFZM  rozhoduje  Valné  zhromaždenie  o
schvaľovaní  majetkových  dispozícií  nad  33  tis.  eur  s  tým,  že  funkciu  Valného  zhromaždenia
vykonáva jediný spoločník,  ktorým je SFZ. Podľa čl.  42 Stanov SFZ Konferencia SFZ nemá v
rámci  svojich  kompetencií  uvedené,  že  by  mala  vykonávať  funkciu  spoločníka  na  Valnom
zhromaždení spoločnosti, ktorej je SFZ spoločníkom. Keďže táto právomoc neprináleží Konferencii
SFZ ani priamo prezidentovi SFZ, v súlade s čl. 51 ods. 1 Stanov SFZ rozhoduje VV SFZ, ktorý je
oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú predpismi SFZ zverené do pôsobnosti
konferencie alebo iného orgánu SFZ.

VV SFZ teda prijíma rozhodnutia,  ktoré sú rozhodovaním jediného spoločníka vykonávajúceho
funkciu Valného zhromaždenia v obchodnej spoločnosti.

Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  a  s  cieľom  zvýšiť  základné  imanie  SFZM  zo  strany  jediného
spoločníka SFZ je potrebné, aby VV SFZ:

- schválil zvýšenie základného imania SFZM z 5.000,- eur na 1.505.000,- eur s termínom splatnosti
jediným spoločníkom SFZ do 31. októbra 2018,

- schválil dodatok č. 3 k zakladateľskej listine SFZM, ktorým sa v čl.  5 a čl.  6 zvýši základné
imanie z 5.000,- eur na 1.505.000,- eur a



- poveril prezidenta SFZ, aby ako konateľ SFZM vypracoval úplné znenie zakladateľskej listiny a
podal návrh na zmenu údajov do Obchodného registra  SR bezodkladne po splatení základného
imania jediným spoločníkom a podpise dodatku č. 3 k zakladateľskej listine SFZM.

Celá transakcia kúpy nehnuteľnosti je pomerne zložitou operáciou a je zložená z množstva krokov a
úkonov, ktoré je nevyhnutné vykonať vo vzájomnej súčinnosti, keďže na seba priamo nadväzujú,
takže  stav  realizácie  celého  procesu  sa  každým  dňom  mení  a  posúva.  Z  tohto  dôvodu  bude
definitívna verzia kúpnej zmluvy, ktorá je predmetom schvaľovania VV SFZ, predložená členom
VV SFZ pred zasadnutím VV SFZ s tým, že kontrolór SFZ, s ktorým boli jednotlivé verzie návrhu
kúpnej zmluvy konzultované, k nej na rokovaní VV SFZ poskytne svoje stanovisko. Zároveň budú
na zasadnutí VV SFZ všetci členovia informovaní o aktuálnom stave realizácie kúpy nehnuteľnosti
a o predpokladanom časovom priebehu a ukončení celého procesu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o stave realizácie odkúpenia budovy pre trvalé sídlo 
SFZ.

2) VV SFZ schvaľuje:

-  kúpnu  zmluvu  na  odkúpenie  nehnuteľnosti  na  vytvorenie  trvalého  sídla  SFZ v  zmysle
uznesenia VV SFZ č. 107/2018

-  zvýšenie  základného  imania  SFZ  Marketing,  s.r.o.  z  5.000,-  eur  na  1.505.000,-  eur  s
termínom splatnosti jediným spoločníkom do 31.októbra 2018,

- dodatok č. 3 k zakladateľskej listine SFZ Marketing, s.r.o., ktorým sa v čl. 5 a čl. 6 zvýši
základné imanie z 5.000,- eur na 1.505.000,- eur

3) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ, aby ako konateľ SFZ Marketing, s.r.o. vypracoval úplné
znenie zakladateľskej listiny a podal návrh na zmenu údajov do Obchodného registra SR
bezodkladne po splatení základného imania jediným spoločníkom.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie 
futbalových štadiónov

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenie
Petrovi Dedíkovi, ktorý  v stručnosti zhrnul informácie o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa
udiali v rámci realizácie projektu:

1.   Bola ukončená realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalového štadióna v Nitre, ako aj druhá
časť rekonštrukcie futbalového štadióna v Michalovciach.



2.    Dňa 23.6.2018 prebehlo slávnostné otvorenie novovybudovaného futbalového štadióna v meste
Humenné.

3.    Bola zahájená rekonštrukcia a výstavba futbalových štadiónov v Liptovskom Mikuláši a
Dubnici nad Váhom. 

4.    Boli dohodnuté podmienky Zmluvy o spolupráci pri rekonštrukcii, modernizácii a výstavbe
futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi medzi SFZ a partnerom na strane mesta Spišská
Nová Ves.

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

·      bolo obojstranne podpísaných 340 zmlúv o spolupráci s partnermi v jednotlivých mestách a
obciach z celkového počtu 405,

·      bolo z celkovej alokovanej sumy 6mil. EUR poskytnutých partnerom cca. 880.000,- EUR,

·     preinvestovali partneri v rámci projektu spolufinancovanie vo výške cca. 750.000,- EUR

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  priebehu  a  realizácii  projektu  výstavby,
rekonštrukcie, modernizácie futbalových štadiónov.  

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na výstavbu tréningových
futbalových ihrísk s umelou trávou

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenie
Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval,  že komisia na prípravu podkladov a vyhodnotenie ponúk v
rámci verejného obstarávania pre výstavbu 4 ihrísk s umelou trávou, ktorej zloženie schválil VV
SFZ  na  svojom  zasadnutí  dňa  12.3.2018,  opätovne  vypísala  verejné  obstarávanie,  ktoré  bolo
zverejnené dňa 12.6.2018. Následne po predložení cenových ponúk sa komisia stretla viackrát, a to
za účelom vyhodnotenia ponúk a hodnotenia podmienok účasti.

V rámci projektu výstavby umelých tréningových ihrísk, financovaného z investičného programu
UEFA HatTrick IV, bola ukončená realizácia výstavby ihriska s umelou trávou v Hlohovci, čo je
jedenásty zo sedemnástich projektov. Aktuálne prebieha príprava realizácie projektov v mestách
Šamorín, Brezno (obe plánované ešte v roku 2018) a mestách Banská Bystrica, Komárno a Svidník,
ktorých realizácia už zrejme nebude reálna v roku 2018.

Vzhľadom na predošlé uznesenia VV SFZ k danému projektu bolo navrhnuté stanoviť konkrétny
termín,  do  ktorého je  potrebné zabezpečiť  vydanie  stavebného povolenia  na  výstavbu umelých
tréningových  ihrísk  v  jednotlivých  mestách.  V prípade,  že  by  stavebné  povolenie  k  realizácii



jednotlivého  projektu  nebolo  vydané  v  stanovenom  termíne,  VV  SFZ  rozhodne  o  alokácii
finančných prostriedkov na iné projekty SFZ zamerané na výstavbu ihrísk s umelou trávou.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o o príprave a realizácii projektov zameraných na
výstavbu tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou.

2)  VV SFZ stanovuje  deň 31.  január 2019 za  konečný termín na predloženie  stavebného
povolenia  v  projekte  výstavby  tréningových  futbalových  ihrísk  s umelou  trávou
financovaného z projektu UEFA HatTrick IV.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zmenu účelu použitia prostriedkov FIFA Forward na rok 
2018

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenie
Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval, že VV SFZ na svojom zasadnutím konanom dňa  7.11.2017
schválil  zmluvu o spolupráci  a finančnej podpore výstavby futbalovej infraštruktúry športového

rezortu X-BIONIC SPHERE v Šamoríne, na základe ktorej sa spoločnosti X-BIONIC® SPHERE,
a.s. mali poskytnúť v roku 2018 účelovo určené finančné prostriedky vo výške 500.000,- EUR z
investičného  programu  FIFA Forward  v  rámci  realizácie  projektu  výstavby  dvoch  trávnatých
tréningových ihrísk.

Vzhľadom k tomu,  že pravidlá poskytnutia  finančných prostriedkov z programu FIFA Forward
neumožňujú  poskytnúť  finančné  prostriedky  na  výstavbu  futbalovej  infraštruktúry  tretej  strane,
ktorá nie je členom SFZ, nie je možné predmetný projekt podporiť z týchto zdrojov.

Na základe uvedeného bolo preto navrhnuté, aby boli finančné prostriedky z investičného programu
FIFA Forward na rok 2018 vo výške 500.000,- EUR alokované na iný účel (IT projekty, investície
do infraštruktúry NTC Poprad) a finančná podpora výstavby futbalovej infraštruktúry športového
rezortu X-BIONIC SPHERE v Šamoríne by bola zabezpečená z vlastných alebo iných zdrojov SFZ
v súlade s rozpočtom SFZ na rok 2018, schváleným Konferenciou SFZ.

V rozpočte SFZ na rok 2018, schválenom Konferenciou SFZ, bola alokovaná suma na investície do
infraštruktúry NTC Poprad vo výške 200.000,- EUR. Keďže aktuálny stav realizácie prípravných,
zemných a stavebných prác v rámci prípravy projektu budúcej futbalovej haly s umelým trávnatým
povrchom v NTC Poprad si vyžaduje navýšenie rozpočtu v tejto fáze projektu ešte v roku 2018,
bolo  navrhnuté  zároveň,  a  to  aj  s  ohľadom  na  možnosť  čerpania  finančných  prostriedkov  z
programu FIFA Forward,  aby bola alokovaná suma na investície do infraštruktúry NTC Poprad
navýšená na 300.000,- EUR s tým, že bude financovaná z investičného programu FIFA Forward na
rok 2018. V tejto súvislosti uviedol, že predmetná zmena nebude mať vplyv na rozpočet investícií
SFZ na rok 2018 schválený konferenciou SFZ.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu účelu použitia prostriedkov FIFA Forward na rok
2018.

2) VV SFZ schvaľuje návrh na navýšenie sumy na výstavbu infraštruktúry NTC v Poprade v
roku 2018 na sumu 300 tisíc EUR financovanú z projektu FIFA Forward.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na nákup motorových vozidiel 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právničke SFZ a projektovej manažérke
Márii Berdisovej, ktorá informovala, že po rokovaniach o zmluvných podmienkach poskytovania
dispozičných vozidiel pre potreby SFZ s platinovým partnerom SFZ spoločnosťou AAA auto došlo
k stavu, že počet dispozičných vozidiel poskytovaný SFZ bol rapídne obmedzený a z logistického
pohľadu absolútne  nevyhovujúci,  pričom takýmto  počtom dispozičných  vozidiel  nebolo  možné
zabezpečiť plnú mobilitu zamestnancov a výkon činností SFZ v uspokojivom rozsahu. S cieľom
zabezpečiť  plynulý  chod  organizácie  a  neohroziť  plnenie  jej  hlavných  úloh  bol  SFZ  nútený
promptne hľadať alternatívne riešenie zabezpečenia vyhovujúceho počtu dispozičných vozidiel s
okamžitou dostupnosťou, z hľadiska reálnej potreby logistiky minimálne v počte 10. 

Spoločnosť EUROMOTOR, spol. s.r.o. dala SFZ veľmi výhodnú ponuku na nákup 10 osobných
motorových  vozidiel  zn.  Ford  Focus  a  keďže  vzniknutý  akútny  stav  vyžadoval  okamžitú
intervenciu,  nákup  nových  osobných  motorových  vozidiel  SFZ  vyriešil  cez  finančný  leasing
poskytnutý spoločnosťou Tatra-leasing, s.r.o.

V súlade s čl. 54 ods. 3 Stanov SFZ je prezident oprávnený v mene SFZ uzatvárať zmluvné vzťahy
v hodnote nad 100.000 eur (aj v úhrne) až po predchádzajúcom súhlase VV SFZ alebo Konferencie
SFZ. S cieľom postupovať v súlade so stanovami SFZ a zabezpečiť schválenie transakcie zo strany
VV SFZ  a  zároveň  vyriešiť  existujúci  stav,  pristúpili  sme  k  rozdeleniu  nákupu  10  osobných
motorových vozidiel na 2 časti. Prvých 7 osobných motorových vozidiel už bolo zakúpených dňa
27.8.2018 a ďalšie 3 osobné motorové vozidlá budú obstarané po schválení tohto materiálu VV
SFZ. Takýmto spôsobom budú dodržané stanovy SFZ, keďže prvá časť transakcie neprekračuje
prah 100 tis. eur, ale cena kompletnej transakcie prekročí v úhrne 100 tis. eur. 

Nakoľko nie je možné z dôvodu zachovania obchodného tajomstva zverejniť zmluvy o finančnom
leasingu v  rámci  podkladov na  VV SFZ,  už  podpísaná leasingová zmluva a  návrh leasingovej
zmluvy na nákup ďalších troch osobných motorových vozidiel bude členom VV SFZ k dispozícii v
rámci rokovania VV SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



1) VV SFZ schvaľuje nákup 10 osobných motorových vozidiel  zn.  Ford Focus v hodnote
prevyšujúcej  100.000,-  eur (v úhrne)  formou finančného leasingu na základe leasingových
zmlúv uzatvorených so spoločnosťou Tatra-leasing, s.r.o.

2) VV SFZ splnomocňuje prezidenta SFZ na podpis leasingovej zmluvy na kúpu 3 osobných 
motorových vozidiel zn. Ford Focus so spoločnosťou Tatra-leasing, s.r.o.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Informácia o činnosti Kontrolóra SFZ v období od Konferencie SFZ konanej dňa
28.6.2018

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo kontrolórovi SFZ Štefanovi Vaľkovi, ktorý
informoval, že dňa 31.7.2018 sa uskutočnilo druhé zasadnutie Revíznej komisie SFZ v sídle SFZ.
Prezenčná listina so zápisnicou a prijatými uzneseniami je zverejnená na webovej stránke SFZ. 

Na tomto zasadnutí nebol prítomný zástupca kontrolóra Ing. Rastislav Glasa, z dôvodu plnenia si
vážnych pracovných povinností. Ostatní členovia boli na zasadnutí prítomní. 

Zasadnutie komisie malo pracovný charakter, kde bol stanovený plán kontrolných úloh do konca
kalendárneho roka 2018. Bolo rozhodnuté o spôsobe vykonávania kontrolnej činnosti.

Kontrolór  počas  svojho pôsobenia bude vykonávať kontrolnú činnosť aj  samostatne.  Kontrolné
úlohy budú stanovené na základe potreby a situácii , ktoré sa vyskytnú a vykonanie kontroly bude
potrebné.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu  o činnosti Kontrolóra SFZ v období od Konferencie
SFZ konanej dňa 28.6.2018.

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 nominačných listín rozhodcov a rozhodkýň FIFA pre rok 
2019



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh nominačných listín rozhodcov a rozhodkýň FIFA
pre rok 2019.

Komisia  rozhodcov  SFZ prijala  na  svojom zasadnutí  dňa  21.8.2018 v  Banskej  Bystrici  závery
ohľadne  nominačných  listín  FIFA pre  rok  2019.  Na  tomto  zasadnutí  zvážila  všetky  okolnosti
súvisiace s dlhodobou perspektívou a taktiež reprezentáciou Slovenského futbalového zväzu našimi
rozhodcami a rozhodkyňami v súťažiach FIFA a UEFA.

Vo svojich záveroch konštatovala, že nominácia rozhodcov na listiny FIFA vo všetkých kategóriách
(rozhodcovia, asistenti rozhodcov, rozhodkyne, asistentky rozhodkýň, rozhodcovia futsalu) je pre
každý  rok  otvorená.  Toto  rozhodnutie  má  odstrániť  sebauspokojenie  nominovaných  a  má  tiež
motivovať  ďalších  adeptov,  aby  po  splnení  všetkých  náročných  kritérií  mohli  kandidovať  pre
zaradenie na nominačné listiny FIFA v ďalšom období.

V návrhu sa zohľadňuje najmä:

-vekové limity a podmienky stanovené v pokynoch FIFA,

-výkonnosť v súťažiach SFZ z dlhodobého hľadiska a možnú dĺžku pôsobenia na medzinárodnej 
listine FIFA,
-ukončenie   aktívnej činnosti asistenta rozhodcu FIFA   Tomáša MÓKOŠA   k 31.12.2018 na   
vlastnú žiadosť,
-ukončenie   aktívnej činnosti asistenta rozhodcu FIFA   Romana SLYŠKA   k 30.09.2018 na vlastnú  
žiadosť,
-výsledky CORE kurzov UEFA (príprava mladých perspektívnych rozhodcov a asistentov 
rozhodcov jednotlivých národných asociácií pre ich možnú nomináciu na listiny FIFA),
-doterajšie výsledky na medzinárodnom poli  ,   ktoré dosiahli rozhodcovia a asistenti rozhodcov 
futbalu, rozhodkyne a asistentky rozhodkýň, čo už na listine boli a uvažuje sa s nimi na zaradenie 
aj naďalej,

Po zvážení  dosiahnutých  výsledkov  rozhodcov (asistentov rozhodcov)  a  rozhodkýň (asistentiek
rozhodkýň)  FIFA v  súťažiach  SFZ,  na  domácom  a  medzinárodnom  poli  v  súťažnom  ročníku
2017/18 a akceptácie návrhu Komisie rozhodcov futsalu, KR SFZ navrhuje:

• na  nominačnú listinu  asistentov rozhodcov FIFA pre rok  2019 namiesto  Tomáša MÓKOŠA
zaradiť  Jána POZORA z BFZ (Bratislava, nar.22.3.1983), ktorý spĺňa kritéria Reglementu FIFA
pre  zaradenie  na  nominačnú  listinu  asistentov  rozhodcov  FIFA,  má  dobré  znalosti  anglického
jazyka a má dlhodobú perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA

• na  nominačnú  listinu  asistentov  rozhodcov  FIFA pre  rok  2019  namiesto  Romana SLYŠKA
zaradiť Milana ŠTRBU zo ZsFZ (Trnava, nar.22.10.1986), ktorý spĺňa kritéria Reglementu FIFA
pre  zaradenie  na  nominačnú  listinu  asistentov  rozhodcov  FIFA,  má  dobré  znalosti  anglického
jazyka a má dlhodobú perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA.

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN FIFA 2019 ( V RANKINGOVOM PORADÍ )

ROZHODCOVIA FIFA 2019:

1. KRUŽLIAK Ivan   (Bratislava, 24.3.1984)

2. GLOVA Filip   (Košice, 15.2.1988)

3. OČENÁŠ Michal   (Žilina, 7.1.1991)



4. KRÁĽOVIČ Peter   (Trnava, 5.6.1983)

5. MARHEFKA Boris   (Badín, 27.7.1987)

ASISTENTI ROZHODCOV FIFA 2019:

1. SOMOLÁNI Tomáš    (Bratislava, 23.12.1977)

2. HANCKO Branislav    (Prievidza, 17.9.1987)

3. POZOR Ján    (Bratislava, 22.3.1983)

4. BENKO Miroslav    (Prešov, 29.3.1974)

5. FERENC František     (Tročany, 2.3.1986)

6. VOREL Tomáš     (Žilina, 21.9.1982)

7. WEISS Erik      (Košice, 5.2.1979)

8. KOVÁČ Peter      (Nové Zámky, 4.6.1982)

9.TOMČÍK Michal      (L.Mikuláš, 5.6.1984)

10.ŠTRBO Milan      (Trnava, 22.10.1986)

ROZHODKYNE FIFA 2019:

1. PAVLÍKOVA Petra      (Bratislava, 22.5.1981)

2. KOVÁČOVÁ Zuzana       (Moldava nad Bodvou, 26.4.1979)

3. VALENTOVÁ Zuzana       (Veľké Uherce, 27.3.1985)

ASISTENTKY ROZHODKÝŇ FIFA 2019:

1. SÚKENÍKOVÁ Mária       (Turany, 16.11.1975)

2. MIŠKOVÁ Slavomíra        (Košice, 6.11.1979)

3. SMOLÍKOVÁ Katarína        (Bratislava, 7.1.1992)

4. LEŠKOVÁ Ivana        (Košice, 1.4.1987)

ROZHODCOVIA FUTSALU FIFA 2019:

1. PEŠKO Lukáš         (Topoľčany, 5.12.1983)

2. BOHUN Mário          (Skalica, 2.7.1976)

3. BEHANČIN Rastislav          (Rosina, 26.11.1990)

4. BELAVÝ Mário          (Trnava, 22.6.1978)

V rámci diskusie k tomuto bodu mali zástupcovia profesionálneho futbalu výhrady k niektorým
nomináciám. Zároveň vyjadrili presvedčenie, že by profesionálne kluby mali mať väčšiu možnosť
vyjadrovať sa k návrhom nominačných listín ešte pred ich predložením na schválenie.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov a rozhodkýň FIFA pre rok 2019.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 8

Proti – 1 (P. Kašpar)

Zdržali sa hlasovania – 3 (T. Végh, V. Ondrejka, I. Kozák)

Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 10: Správa o licenčnom cykle 2017/2018 pre klubové súťaže UEFA a Fortuna ligu

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
predstavil Správu o licenčnom cykle 2017/2018 pre klubové súťaže UEFA a Fortuna ligu.

Ostatné licenčné konanie nebolo ani jednoduché, ani bezproblémové. K takémuto konštatovaniu

vyzýva hneď niekoľko faktorov, o ktorých sa v závere tejto správy chceme podrobnejšie zmieniť.

Finančný rok 2017 vo viacerých kluboch opäť skončil  stratou,  v niektorých prípadoch je to už
viacročná záležitosť (Ružomberok). Stratový hospodársky výsledok (ďalej len HV) však dosiahli
aj  kluby, u ktorých to  už nebývalo zvykom (Dunajská Streda, Slovan Bratislava).  Na druhej
strane,  počet  klubov,  ktoré  dokázali  hospodáriť  so  ziskom  mierne  stúpol  a  v  tomto  smere  si
najlepšie počínali Michalovce, Podbrezová, Senica, Trenčín, či Žilina. 

Viacero klubov – akciových spoločností má záporné vlastné imanie a porušuje kontrolné finančné
indikátory. Je preto nevyhnutné, aby kluby pokračovali v realizácii opatrení na zníženie svojich strát
alebo  zvýšenie  príjmov.  Opakovaný  stratový  hospodársky  výsledok  totiž  môže  byť  dôvodom
nezaradenia  klubu do klubových súťaží  UEFA v prípade,  že  kumulovaná strata  prekročí  určitú
hranicu.

Vďaka dôslednému preverovaniu zo strany finančných odborníkov LcK sa v niekoľkých prípadoch
podarilo predísť situácii, ktorá by mohla viesť k neudeleniu licencie klubom (Spartak Trnava, FC
Nitra).  Klubmi  bolo  vysporiadaných  viacero  súčasných  i  minulých  záväzkov po  splatnosti,  z
ktorých viaceré už boli riešené orgánmi FIFA, či Komorou SFZ pre riešenie sporov. 

Opakovane správa zdôrazňuje, že nie je možné zaručiť, či kluby nemajú aj ďalšie záväzky, napr.
voči dodávateľom tovarov, či poskytovateľom služieb, za dodávky energií,  prenájmy, dopravu a
pod., no zaručujeme, že dokumentácia každého klubu a ku každej oblasti  licenčných kritérií,  je
každoročne preverená s maximálnou zodpovednosťou.

Pokračovala aj realizácia „Projektu výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov“,
vďaka ktorému má už sedem účastníkov FL kompletne zrekonštruované svoje štadióny, vybavené
tak, aby zodpovedali požiadavkám smernice SFZ „Infraštruktúra štadiónov 2018“.

Pred dokončením sú nové štadióny v Dunajskej Strede a v Nitre a do konca roka očakávame aj
dostavanie Národného štadióna v Bratislave.

Napriek uvedenému,  situácia so štadiónmi je stále problémom. V ostatnom ročníku FL viacero
klubov neodohralo celú sezónu alebo aspoň jej časť na vlastnom štadióne a podobná situácia sa
rysuje  aj  v  budúcom súťažnom  ročníku,  keď na  štadióne  v  Myjave  by  mali  svoje  domáce
stretnutia hrávať až traja prvoligisti.



Problémy pretrvávajú vo viacerých mestách (najmä Trenčín, Prešov), kde sa rekonštrukcie ešte
takmer nepohli a z II. ligy do najvyššej súťaže už niekoľko rokov nepostúpil klub, ktorého štadión
by spĺňal požiadavky najvyššej súťaže. Aj posledný postupujúci – ŠKF Sereď – je toho potvrdením.

V tejto súvislosti je opätovný návrat k myšlienke v blízkej budúcnosti zapracovať do  Smernice
klubového licenčného systému SFZ požiadavku, aby žiadateľ / držiteľ licencie (min. kluby FL
a II. ligy mužov) v rámci licenčného konania splnil podmienku, že svoje domáce stretnutia
odohrá počas celej licenčnej sezóny na štadióne, ktorý sa nachádza v mieste sídla klubu a
spĺňa infraštruktúrne požiadavky pre príslušnú súťaž.

Z  vyššie  uvedených  dôvodov  každoročne  s  problémami  prebieha  aj  nahlasovanie  štadiónov  –
možných miest stretnutí v klubových súťažiach UEFA, kde sme, vzhľadom na situáciu v tabuľke FL
a situáciu  v  súťaži  Slovnaft  Cup,  museli  nahlásiť  až  7  klubov.  Z týchto  siedmich však len  tri
(Slovan Bratislava, Trnava, Žilina) nepotrebovali „výpomoc iného štadióna“ – vyššej kategórie.

Predpokladá sa, že po ukončení projektu už viac nenastane situácia, že akýkoľvek slovenský klub
nebude môcť hrať súťaž UEFA na vlastnom štadióne a len tri naše štadióny budú spĺňať podmienky
pre odohranie skupinových fáz klubových súťaží UEFA.

Nakoľko sa pripravuje spoločné zastrešenie licenčných konaní v rámci SFZ, v správe sa obracia
pozornosť  aj  na  požiadavku  postupnej  realizácie  transformácie  klubov  II.  ligy  mužov  na
obchodné  (akciové)  spoločnosti, ktorá  by  umožnila  kvalitnejšie  preverenie  klubov  II.  ligy  v
licenčnom konaní, najmä z pohľadu finančného stavu klubov a nepochybne aj menšie problémy
klubov II.  ligy pri  plnení podmienok skráteného licenčného konania alebo podmienok riadneho
licenčného konania pre vstup do FORTUNA ligy.

Vedenie  ÚLK  (prípadne  aj  riadiaci  orgán  II.  ligy  mužov)  by  v  blízkej  budúcnosti  mali  začať
uvažovať aj o stanovení  minimálneho rozpočtu klubu pre vstup do týchto súťaží, ktorý by mal
prvoligový  klub  požadovaným  spôsobom  (bankové  záruky,  zmluvy  so  sponzormi,  mestom,
partnermi a pod.) preukázať ako zabezpečený na nastávajúcu licenčnú sezónu. V prípade klubov
II. ligy by mohla byť stanovená určitá percentuálna časť ročného rozpočtu klubu, ktorý bude musieť
klub preukázať ako zabezpečený už pri licenčnom konaní. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie Správu o licenčnom cykle 2017/2018 pre klubové súťaže UEFA a
Fortuna ligu.

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 vyjadrenie podpory kandidátovi vo voľbách na 
prezidenta UEFA



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik.  Požiadal ostatných členov SFZ o udelenie mandátu na
vyjadrenie formálnej podpory kandidátovi Alexandrovi Čeferinovi v rámci budúcoročných volieb
prezidenta UEFA.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ udeľuje prezidentovi SFZ mandát na vyjadrenie formálnej podpory pre Alexandra
Čeferina v rámci kandidatúry na prezidenta UEFA. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Informácia o aktuálnom vývoji prípadov manipulácie stretnutí v súťažiach 
riadených SFZ

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.   Odovzdal  slovo  zástupcovi  GS SFZ  pre  operatívne
riadenie  Petrovi  Dedíkovi,  ktorý  všetkých  členov  VV  SFZ  informoval  o  vývoji  prípadov
manipulácie stretnutí v súťažiach riadených SFZ. 

Nakoľko ide o informácie,  ktoré podliehajú vyšetrovacím úkonom v rámci trestného konania a
zároveň disciplinárneho konania SFZ, nie je možné ich obsiahnuť ani v tejto zápisnici a zverejniť
na webovej stránke SFZ.  

Členovia VV SFZ boli upovedomení, že disciplinárne konanie SFZ je vedené špeciálnym senátom
(senát na ochranu integrity súťaže) zloženým z odborníkov určených na túto problematiku.

Informácie, ktoré boli členom VV SFZ poskytnuté, boli v takom rozsahu, aby nimi nebolo možné
ohroziť vyššie uvedené konania.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji  prípadov manipulácie stretnutí
v súťažiach riadených SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Informácia k aktuálnym otázkam týkajúcich sa Registračného a prestupového 
poriadku SFZ

Bod otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Informoval  ostatných  členov  VV SFZ,  že  za  ostatné
obdobie sa čím ďalej,  tým viac podnetov zo strany RFZ a ObFZ týkajúce sa najmä prestupov



maloletých,  je  potrebné  sa  týmito  podnetmi  zaoberať  pri  rešpektovaní  predpisov  FIFA,  ako  aj
zákona o športe.

V rámci diskusie k tomuto bodu pripomenul člen VV SFZ za legislatívno-právne otázky Peter
Sepeši  schválenú  novelu  RaPP-u  SFZ  s  účinnosťou  od  30.  júna  2018,  ktorou  bolo  upravené
odstupné za amatéra a zvýšili sa hodnoty odstupného tak, aby kluby futbalových akadémii a ÚTM
zodpovednejšie zvažovali, koľko mladých futbalistov z klubov amatérskeho futbalu vyžiadajú na
prestup do ÚTM alebo FA.  

Členovia VV SFZ boli vyzvaní, aby v termíne do konca októbra zasielali pripomienky a návrhy,
ktoré je na základe širokej diskusie potrebné zapracovať do súčasného znenia RaPP-u SFZ. Ide o
pravidelne sa opakujúce podnety v rámci niekoľkých tém upravených v tomto predpise.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu k aktuálnym otázkam týkajúcich sa Registračného a
prestupového poriadku SFZ.

2)  VV  SFZ  stanovuje  termín  31.  október  2018  na  zasielanie  pripomienok  a  návrhov  k
súčasnému zneniu Registračného a prestupového poriadku SFZ.

3) VV SFZ ukladá Generálnemu sekretárovi SFZ a vedúcemu legislatívno-právneho oddelenie
SFZ  zapracovať  odôvodnené  pripomienky  a  predložiť  návrh  novely  Registračného
a prestupového poriadku SFZ na decembrové zasadnutie. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14: Informácia o príprave návrhu novely zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ pre legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval o pripravovanom procese novely zákona o športe (ďalej
len “ZoŠ”). 

Novelu  ZoŠ  Ministerstvo  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  SR  (ďalej  len  “MŠVVaŠ  SR”)
pripravuje  ako  monotematickú  novelu,  ktorá  má  riešiť  iba  problematiku  športu  zdravotne
znevýhodnených, pripomienky nad rámec tejto témy neboli akceptované.

Učená právnická spoločnosť ako pridružený člen SFZ, ako aj SFZ vypracovali k návrhu novely
viaceré pripomienky nad rámec pripravovanej novely, na základe ktorých je zvažované podanie
pozmeňujúceho návrhu poslancov NR SR k návrhu novely zákona o športe (ďalej len “ZoŠ”), ktorá
je aktuálne v legislatívnom procese č. LP/2018/201  .    

V  záujme  eliminovať  možné  negatíva  nezamýšľaných  dôsledkov  pri  tvorbe  pozmeňovacieho
návrhu k novele ZoŠ je potrebné, aby bol pozmeňovací návrh konzultovaný a pripravený v širšej
spolupráci s MŠVVaŠ SR a zástupcami športovej obce.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/201


Legislatívny proces bol však na MŠVVaŠ SR pozastavený na základe negatívneho stanoviska SOV
a SPV k predloženej novele. Preto sa očakáva, či vôbec bude návrh novely predložený do ďalšieho
legislatívneho procesu.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie  na  vedomie  informáciu  o príprave  návrhu  novely  zákona  č.  440/2015  Z.z.
o športe.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Dočasné poverenie do funkcie člena Revíznej  komisie SFZ (zástupca VsFZ) a
vyhlásenie doplňujúcich volieb na člena Revíznej komisie SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v súvislosti s tým, že na konferencii SFZ
konanej dňa 28. júna 2018 sa uskutočnila voľba kontrolóra SFZ, na ktorej bol zvolený p. Štefan
Vaľko, ktorý sa zároveň stal predsedom Revíznej komisie SFZ, zostala pozícia zástupcu VsFZ v
Revíznej komisii  SFZ neobsadená.  Z uvedeného dôvodu navrhol VV VsFZ dočasne poveriť  za
člena Revíznej komisie SFZ p. Vladimíra Vansu, aby bol dodržaný regionálny princíp v zmysle čl.
56 ods. 1 Stanov SFZ.

Na marcovom zasadnutí prijali členovia VV SFZ uznesenie č. 35/18, ktorým boli zvolení ostatní
členovia  Revíznej  komisie  SFZ,  okrem  zástupcu  futsalu.  Ten  nebol  zvolený  z  dôvodu
nedostatočného počtu hlasov za nominanta futsalu.

Preto bolo odporučené, aby VV SFZ vyhlásil doplňujúce voľby na člena Revíznej komisie SFZ.
Táto voľba by sa uskutočnila na októbrovom zasadnutí VV SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ dočasne poveruje p. Vladimíra Vansu za člena Revíznej komisie SFZ v zmysle čl.
37 ods. 9 Stanov SFZ.

2) VV SFZ vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na volenú funkciu člena Revíznej
komisie SFZ a s ISSF číslom kandidáta doručili  do 25. septembra 2018 do 23:59 hod. Na
emailovú  adresu  volby@futbalsfz.sk s  označením  predmetu  správy  „Voľby  2018“  alebo
prostredníctvom ISSF cez podanie na Výkonný výbor SFZ.

3)  VV SFZ oznamuje,  že  pokiaľ  navrhovaná  osoba  nie  je  členom SFZ,  je  potrebné,  aby
predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

mailto:volby@futbalsfz.sk


Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko do dátumu stanoveným VV SFZ
nebol  doručený  žiadny  návrh  na  člena  Komisie  partnerov  SFZ,  doporučuje  predĺžiť  termín  na
navrhnutie kandidátov do uvedenej komisie do 25. septembra 2018.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na októbrové
zasadnutie.  V  tejto  súvislosti  vyzýva  členov  SFZ,  aby  návrhy  kandidátov  na  funkcie
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 25. septembra
2018 do 23:59 hod. Na emailovú adresu  volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy
„Voľby  2018“  alebo  prostredníctvom  ISSF  cez  podanie  na  VV  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 17: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne otázky
SFZ  Jaroslavovi  Rybánskemu,  ktorý  ostatných  členov  VV SFZ  informoval,  že v  čase  medzi
riadnymi  zasadnutiami  VV  SFZ,  teda  v  období  mesiacov  júl-august,  sa  uskutočnilo  6
elektronických hlasovaní VV SFZ formou per  rollam v celkovo v 10 veciach.  VV SFZ kladne
rozhodol o následovných návrhoch:

Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Prestupového a registračného poriadku SFZ

Schvaľovanie  návrhu  Rozpisu  republikových  súťaží  riadených  SFZ  a  ÚLK  pre  súťažný
ročník 2018/19, 

Schvaľovania návrhu na prijatie nového riadneho člena

Schvaľovania návrhu na udelenie odznakov SFZ

Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch,

mailto:volby@futbalsfz.sk


Schvaľovanie návrhu na doplnenie  nominačnej  listiny rozhodcov SFZ pre súťažný ročník
2018/19,

Schvaľovanie návrhu rámcovej  zmluvy o spolupráci  medzi  SFZ a Slovenským futsalom a
schvaľovanie návrhu na obnovenie poskytnutia finančných prostriedkov pre Slovenský futsal
na  základe  rozhodnutia  MŠVVaŠ  SR  o  obnove  spôsobilosti  prijímateľa  verejných
prostriedkov v zmysle § 58 zákona o športe,

Schvaľovanie návrhu na doplnenie  realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže -
jeseň 2018,

Schvaľovanie  návrhu  na  právno-organizačnú  zmenu  v  kluboch  ŠKF VIX  Žilina  a  MŠK
Žilina,

Schvaľovanie návrhu na zaradenie družstva žien FC Spartak Trnava do I. ligy žien

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

Podklady k jednotlivým hlasovaniam, vrátane prehľadu o hlasujúcich sú uložené v archíve LPO
SFZ a sú dostupné k nahliadnutiu.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi
zasadnutiami.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

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

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

informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR v mesiaci august.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

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

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 19: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ

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

informoval o doručenom návrhu VsFZ na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Pavla Diňu,

ktorý sa v uplynulých dňoch dožil životného jubilea, za jeho zásluhy v slovenskom futbale.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Pavla Diňu. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20: Diskusia

Bez diskusných príspevkov.

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

Uznesenie č. 123/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

                                                                                                                      T: ihneď

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 124/18 VV SFZ:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o stave realizácie odkúpenia budovy pre trvalé sídlo SFZ.

2) VV SFZ schvaľuje:

- kúpnu zmluvu na odkúpenie nehnuteľnosti na vytvorenie trvalého sídla SFZ v zmysle uznesenia
VV SFZ č. 107/2018

- zvýšenie základného imania SFZ Marketing, s.r.o. z 5.000,- eur na 1.505.000,- eur s termínom
splatnosti jediným spoločníkom do 31.októbra 2018,

- dodatok č. 3 k zakladateľskej listine SFZ Marketing, s.r.o., ktorým sa v čl. 5 a čl. 6 zvýši základné
imanie z 5.000,- eur na 1.505.000,- eur

3)  VV SFZ poveruje prezidenta SFZ,  aby ako konateľ  SFZ Marketing,  s.r.o.  vypracoval  úplné
znenie  zakladateľskej  listiny  a  podal  návrh  na  zmenu  údajov  do  Obchodného  registra  SR
bezodkladne po splatení základného imania jediným spoločníkom.

T: ihneď

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment



Uznesenie č. 125/18 VV SFZ:

VV SFZ berie  na vedomie informáciu o priebehu a realizácii  projektu výstavby,  rekonštrukcie,
modernizácie futbalových štadiónov.  

T: ihneď

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 126/18 VV SFZ:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o o príprave a realizácii projektov zameraných na výstavbu
tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou.

2) VV SFZ stanovuje deň 31. január 2019 za konečný termín na predloženie stavebného povolenia
v projekte  výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou financovaného z projektu
UEFA HatTrick IV.

                                                                                                                      T: v texte

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 127/18 VV SFZ:

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu účelu použitia prostriedkov FIFA Forward na rok 2018.

2) VV SFZ schvaľuje návrh na navýšenie sumy na výstavbu infraštruktúry NTC v Poprade v roku
2018 na sumu 300 tisíc EUR financovanú z projektu FIFA Forward.

                                                                                                                      T: ihneď

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 128/18 VV SFZ:

1)  VV  SFZ  schvaľuje  nákup  10  osobných  motorových  vozidiel  zn.  Ford  Focus  v  hodnote
prevyšujúcej 100.000,- eur (v úhrne) formou finančného leasingu na základe leasingových zmlúv
uzatvorených so spoločnosťou Tatra-leasing, s.r.o.

2)  VV SFZ splnomocňuje  prezidenta  SFZ na  podpis  leasingovej  zmluvy  na  kúpu 3  osobných
motorových vozidiel zn. Ford Focus so spoločnosťou Tatra-leasing, s.r.o.

                                                                                                                      T: ihneď

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 129/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie informáciu  o činnosti Kontrolóra SFZ v období od Konferencie SFZ
konanej dňa 28.6.2018

                                                                                                                      T: ihneď

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 130/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov a rozhodkýň FIFA pre rok 2019.

                                                                                                                      T: ihneď



                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 131/18 VV SFZ:

VV SFZ berie  na  vedomie  Správu  o  licenčnom cykle  2017/2018 pre  klubové súťaže  UEFA a
Fortuna ligu.

T: ihneď

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 132/18 VV SFZ:

VV SFZ udeľuje prezidentovi SFZ mandát na vyjadrenie formálnej podpory pre Alexandra Čeferina
v rámci kandidatúry na prezidenta UEFA. 

                                                                                                                      T: ihneď

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 133/18 VV SFZ:

VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  aktuálnom  vývoji  prípadov  manipulácie  stretnutí
v súťažiach riadených SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 134/18 VV SFZ:

1)  VV SFZ berie  na  vedomie  informáciu  k  aktuálnym otázkam týkajúcich  sa  Registračného a
prestupového poriadku SFZ.

2) VV SFZ stanovuje termín 31. október 2018 na zasielanie pripomienok a návrhov k súčasnému
zneniu Registračného a prestupového poriadku SFZ.

3) VV SFZ ukladá Generálnemu sekretárovi SFZ a vedúcemu legislatívno-právneho oddelenie SFZ
zapracovať  odôvodnené  pripomienky  a  predložiť  návrh  novely  Registračného  a  prestupového
poriadku SFZ na decembrové zasadnutie. 

                                                                                                                      T: v texte

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 135/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu novely zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

                                                                                                                      T: ihneď

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 136/18 VV SFZ:

1) VV SFZ dočasne poveruje p. Vladimíra Vansu za člena Revíznej komisie SFZ v zmysle čl. 37
ods. 9 Stanov SFZ.

2) VV SFZ vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na volenú funkciu člena Revíznej komisie
SFZ a s ISSF číslom kandidáta doručili do 25. septembra 2018 do 23:59 hod. Na emailovú adresu
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