
 

 

Zápisnica č. 07/18 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 2. októbra 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 

                                   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 

   Dušan Radolský – zástupca trénerov 

                                    

 

Ospravedlnení:         Tibor Végh - zástupca ÚLK 

   Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ 

                                    

 

Prizvaní:                   Štefan Vaľko – 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 projektu výstavby tréningových futbalových 
ihrísk s umelou trávou v mestách Košice, Poprad, Martin a Banská Bystrica 



 

 

4.     Ustanovovanie trénera ženskej reprezentácie SR v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. 
p) Stanov SFZ 

5.     Informácia o činnosti Kontrolóra SFZ 

6.     Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov 
rozhodcov programu Šanca pre súťažný ročník 2018/19 

7.     Správa o audite klubového licenčného systému SFZ 

8.     Voľba člena Revíznej komisie SFZ 

9.     Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 

10.  Informácia o vykonaných aktivitách SFZ a UčPS vo veci problematiky odvodov 
profesionálnych športovcov po 1. 1. 2019 

11.  Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca september 2018 

12.  Informácia o príprave Konferencie Šport a právo 

13.  Informácia o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi SFZ a občianskym 
združením Integrácia 

14.  Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 

15.  Diskusia 

K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu 
zasadnutia a požiadal o doplnenie bodu s názvom „Schvaľovanie návrhu na dodatočné zaradenie 

Miroslavy Obertovej na nominačné listiny asistentiek rozhodkýň FIFA na rok 2019“. Následne 
dal o ňom hlasovať. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

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 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Kontrolu plnenia uznesení vykonal poradca prezidenta pre 
legislatívno-právne otázky p. Jaroslav Rybánsky. 

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 je momentálne v internom pripomienkovom konaní, bude predložený na novembrové 
zasadnutie. 
 
Uznesenie č. 126/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu 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 
Úloha trvá. 
Táto úloha je dlhodobá a týka sa miest, ktoré majú v stanovenom termíne doručiť stavebné 
povolenia na projekty. 
 
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 
Úloha trvá. 



 

 

Zasielanie pripomienok a návrhov k súčasnému zneniu Registračného a prestupového poriadku SFZ 
je možné do 31. októbra 2018. 
 

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 
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. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Úloha splnená. 

V stanovenom termíne bol doručený návrh VV VsFZ, ktorý navrhol kandidáta p. Vladimíra Vansu. 
Návrh na zástupcu futsalu v Revíznej komisii SFZ nebol doručený žiadny. 

Uznesenie č. 137/18 VV SFZ: 

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. 
                                                                                                 
          T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 
Úloha trvá. 
V stanovenom termíne nebol doručený žiadny návrh. Na zasadnutí bol opätovne predložený návrh 
na predĺženie termínu. 
 
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

 

 

 



 

 

K bodu 3: Informácia o príprave a realizácii projektu výstavby tréningových futbalových 

ihrísk s umelou trávou v mestách Košice, Poprad, Martin a Banská Bystrica 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi generálneho sekretára SFZ p. 
Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval o  realizácii projektu výstavby tréningových futbalových ihrísk 
s umelou trávou. 

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, 
zrealizovala po predložení cenových ponúk od viacerých dodávateľov proces hodnotenia 
podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk, na základe ktorého bola s ohľadom na kritérium týkajúce 
sa ceny vyhodnotená ako úspešná ponuka uchádzača - skupiny dodávateľov DEALS 

MANAGEMENT, a.s. a ŠPORTFINAL, s.r.o. 

Následne bola s úspešným uchádzačom dňa 19.9.2018 uzatvorená Rámcová dohoda, ktorú členovia 
VV SFZ obdržali v rámci podkladov. 

Za účelom samotnej realizácie projektu výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou 
absolvovali zástupcovia SFZ pracovné stretnutia s budúcimi partnermi SFZ v jednotlivých mestách, 
pričom SFZ uzatvoril dňa 27.8.2018 s mestom Košice zmluvu o nájme pozemku, na ktorom bude 
jeden z projektov realizovaný.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu výstavby tréningových 

futbalových ihrísk s umelou trávou v mestách Košice, Poprad, Martin a Banská Bystrica. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 4: Ustanovovanie trénera ženskej reprezentácie SR v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. p) 

Stanov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta pre 
legislatívno-právne otázky p. Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v zmysle čl. 51, ods. 2, 
písm. p) Stanov SFZ prináleží ustanovovanie trénera ženskej reprezentácie SR členom VV SFZ.  

Na základe oznámenia o ukončení spolupráce s reprezentačným trénerom žien p. Ivanom Huckom, 
bol v spolupráci s Technickým úsekom SFZ predložený návrh na nového reprezentačného trénera, 
konkrétne p. Petra Kopúňa, ktorý doposiaľ vykonával činnosť asistenta trénera. Jeho doterajšie 
skúsenosti a futbalový životopis predstavil viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a 
medzinárodné vzťahy p. Karol Belaník.  

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



 

 

VV SFZ ustanovuje v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. p) Stanov SFZ za trénera ženskej 

reprezentácie SR p. Petra Kopúňa. 

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 činnosti Kontrolóra SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo kontrolórovi SFZ p. Štefanovi Vaľkovi, 
ktorý informoval o svojej činnosti za ostatný mesiac. 

Predmetom kontrolnej činnosti v predmetnom období boli : 

1.      Kúpna zmluva na odplatný prevod nehnuteľností – nové sídlo SFZ 

2.      Úverová zmluva na získanie úveru na kúpu nového sídla SFZ 

3.      Kontrola spôsobu úprav platov sekretárov ObFZ a RFZ od 1.7.2018. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti Kontrolóra SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov 

rozhodcov programu Šanca pre súťažný ročník 2018/19 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ-zástupcovi rozhodcov p. 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval, že Komisia rozhodcov SFZ predložila návrh schválený 
VV VsFZ na zaradenie asistenta rozhodcu VsFZ Lukáša Dzivjaka na nominačnú listinu asistentov 
rozhodcov programu Šanca pre súťažný ročník 2018/2019. Na nominačnej listine nahradí asistenta 
rozhodcu VsFZ Tomáša Bednára, ktorý neabsolvoval letný doškolovací seminár, letné fyzické 
previerky rozhodcov SFZ a navyše sa dlhodobo ospravedlnil z činnosti. 

Komisia rozhodcov SFZ taktiež predkladá návrh schválený VV ZsFZ na doplnenie rozhodcu ZsFZ 
Igora Valenta na nominačnú listinu rozhodcov programu Šanca pre súťažný ročník 2018/2019 a 
návrh schválený VV ZsFZ na doplnenie asistentov rozhodcov ZsFZ Michala Haringa, Antona 



 

 

Hrenáka a Denisa Porubana na nominačnú listinu asistentov rozhodcov programu Šanca pre 
súťažný ročník 2018/2019. Dôvodom ich dodatočného zaradenia na nominačné listiny je doterajšie 
nenaplnenie požadovaného počtu rozhodcov a asistentov rozhodcov ZsFZ v programe Šanca pre 
súťažný ročník 2018/2019. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov 

programu Šanca pre súťažný ročník 2018/19. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 7: Správa o audite klubového licenčného systému SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta pre 
legislatívno-právne otázky p. Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o obsahu Správy o audite 
klubového licenčného systému SFZ. Na základe poverenia UEFA, vykonal dňa 13. septembra 2018 
audítor nezávislej certifikačnej spoločnosti SGS, audit klubového licenčného systému a  licenčnej 
administratívy SFZ, zameraný na kontrolu dodržiavania 16-tich základných požiadaviek 
Licenčného štandardu UEFA na riadenie a chod klubového licenčného systému a priebeh 
licenčného konania v licenčnom cykle 2017/2018.  

Súčasťou vykonaného auditu bolo aj preverenie náhodne vybranej licenčnej dokumentácie klubov, 
umiestnených vo FORTUNA lige súťažného ročníka 2017/2018 na 1. – 3. mieste, t. j. klubov FC 
Spartak Trnava, ŠK Slovan Bratislava a FK DAC 1904 Dunajská Streda. 

V plnení požiadaviek na riadenie klubového licenčného systému, priebeh licenčného konania a ani 
požiadaviek na prípravu zväzovej alebo  klubovej dokumentácie, audítor neidentifikoval žiadne 
nedostatky, naopak konštatoval, že priebeh auditu preukázal udržovanie dlhoročnej vysokej úrovne 
podpory klubového licenčného systému zo strany jeho riadiaceho manažmentu a vysokokvalitné 
riadenie procesov zo strany manažéra klubového licenčného systému. Uvedené skutočnosti boli 
zdôraznené aj v protokole o záveroch auditu.     

Za SFZ boli auditu alebo jeho časti prítomní viceprezident SFZ pre profesionálny futbal a prezident 
ÚLK Ivan Kozák, generálny sekretár SFZ Jozef Kliment, predseda licenčnej komisie a 
Prvostupňového orgánu licenčného konania Juraj Obložinský a manažér klubového licenčného 
systému SFZ Milan Vojtek. 

Záverečný protokol auditu bol audítorom odoslaný do ženevskej centrály spoločnosti SGS, ktorej 
certifikačná komisia by mala najneskôr začiatkom roka 2019 písomne potvrdiť závery auditu 
a Slovenskému futbalovému zväzu vydať Certifikát kvality, oprávňujúci SFZ udeľovať licencie pre 
vstup do klubových súťaží UEFA a  do FORTUNA ligy aj v licenčnom cykle 2018/2019.  



 

 

Taktiež to znamená, že SFZ i  v roku 2019 obdrží finančný príspevok UEFA za úspešné 
absolvovanie auditu, ktorý v súčasnosti predstavuje čiastku 40 000 eur. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o audite klubového licenčného systému SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 8: Voľba člena Revíznej komisie SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta pre 
legislatívno-právne otázky p. Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý 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. 

VV SFZ na svojom septembrovom zasadnutí dočasne poveril p. Vladimíra Vansu výkonom funkcie 
a zároveň vyhlásil uznesením č. 136/18 VV SFZ doplňujúce voľby na členov Revíznej komisie 
SFZ.  

VV VsFZ v zmysle výzvy z Úradnej správy SFZ č. 12 zaslal návrh kandidáta na voľbu člena 
Revíznej komisie SFZ. Opätovne potvrdil návrh na p. Vladimíra Vansu, ktorý splnil všetky 
formálne náležitosti podľa ustanovení Volebného poriadku SFZ. 

Je potrebné uviesť, že na marcovom zasadnutí prijali členovia VV SFZ uznesenie č. 35/18 VV SFZ, 
na ktorom nebol zvolený zástupcu futsalu v Revíznej komisii SFZ z dôvodu nedostatočného počtu 
hlasov za nominanta futsalu. V zmysle výzvy Úradnej správy SFZ č. 12 na doručenie návrhov 
kandidátov k voľbe členov Revíznej komisie SFZ nebol v stanovenej lehote do 25. septembra 2018 
doručený žiadny návrh na zástupcu futsalu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ volí za člena Revíznej komisie SFZ p. Vladimíra Vansu (VsFZ). 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



 

 

K bodu 9: Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta pre legislatívno-
právne otázky p. Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že do dátumu stanoveným VV SFZ 
nebol doručený žiadny návrh na člena Komisie partnerov SFZ. Preto bolo členom VV SFZ 
odporučené, aby bol predĺžený termín na zasielanie návrhov kandidátov do 30.10.2018. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na novembrové 

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

ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 30. októbra 

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 10: Informácia o vykonaných aktivitách SFZ a UčPS vo veci problematiky odvodov 

profesionálnych športovcov po 1. 1. 2019 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky p. Petrovi Sepešimu, ktorý informoval o prehľade vykonaných krokov k téme odvody 
profesionálnych športovcov zo strany UčPS v spolupráci s ÚLK a SFZ. 

V novembri a decembri 2017 bola zo strany UčPS vykonaná analýza počtu profesionálnych 
športovcov a športovkýň pôsobiacich v kolektívnych športoch na Slovensku a platových hladín, v 
ktorých sú títo športovci odmeňovaní. V spolupráci s dotknutými zväzmi a ÚLK bol 
kvalifikovaným odhadom zistený referenčný stav k 12/2017. 

Viac informácii o zisteniach je možné nájsť v dokumente: 
https://docs.google.com/document/d/1X55U4uuskGhLNYpkrJe7DhUIHVfdk7q_SBmfysIDc0c/edit 

Dlhodobo prebiehala komunikácia a diskusia s poslancom Jozefom Burianom, ktorý sa významne 
podieľal na vypracovaní 3 alternatívnych vecných riešení problematiky odvodov profesionálnych 
športovcov vrátane úrazového poistenia športovcov štátom v čase, keď sa zúčastňujú na 
reprezentačných podujatiach. Výsledkom spolupráce s pánom Burianom je návrh riešení uvedený v 
tomto dokumente: 

https://docs.google.com/document/d/12Gnj9s1Ab7kEieRdHtMJwQ9tguGWhbc5VHHh3rA5QTc/e
dit. 



 

 

Analýza UčPS a riešenia vypracované v spolupráci s poslancom Jozefom Burianom boli priebežne 
konzultované a diskutované aj s poslancom Jozefom Mihálom na 7 podujatiach uskutočnených v 
rámci projektu UčPS - Séria seminárov k téme dane odvody a účtovníctvo v športe.  

Prebieha aj komunikácia s Klubom 500 (p. Guľáš, p. Gregor a p. Šmida). Klub 500 sa aktívne 
zaujíma o riešenie problému odvodov a je pripravený vytvoriť synergie pri hľadaní a presadení 
vecného riešenia.  

Už 19.12.2017 oznámil Klub 500 stanovisko, “že Klub 500 súhlasí s navrhovanou úpravou 
zvýhodneného odvodového zaťaženia športovcov (výpočet z minimálnej mzdy).”. V tom čase ešte 
nebola navrhnutá 3 alternatíva (športovec platí za seba plné odvody zo svojho príjmu a za klub platí 
odvody štát). 

Dňa 14.3.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na Klube 500 (Šipkovská, Šmida, Gregor - 
Sepeši, Hennel), kde boli prediskutované aktuálne verzie riešení a ich ekonomické dopady s tým, že 
došlo k zhode na tom, že posunutie odvodových prázdnin o ďalšie roky by malo byť iba ako 
posledné riešenie, ak sa nebude dať inak. 

V mesiaci apríl bola vypracovaná a diskutovaná tretia alternatíva riešenia (športovec platí za seba 
plné odvody zo svojho príjmu a za klub platí odvody štát), ktorá sa po diskusii aj v rámci vedenia 
SFZ stala preferovanou a mala by byť prechodným riešením na dlhšie obdobie, keďže sa zatiaľ 
nečrtá zmena daňovej legislatívy, ktorá by motivovala k zvýšeniu poskytovania prostriedkov zo 
súkromných zdrojov do športu, vrátane profesionálneho športu. 

V mesiaci máj a jún sa uskutočnili aj dve osobné stretnutia a viaceré komunikácie s poslankyňou 
Alenou Bašistovou, ktorá je predsedníčkou sociálneho výboru NR SR (v tomto výbore sa gestorsky 
prejednáva novela zákona o sociálnom poistení) a ako bývalá hráčka basketbalu deklarovala veľký 
záujem na riešení problému odvodov profesionálnych športovcov. Zvažovala, že iniciatívne zvolá k 
téme odvodov profesionálnych športovcov okrúhly stôl. 

Dňa 9.7.2018 sa na základe intervencie Petra Haňdiaka u štátneho tajomníka MF SR uskutočnilo 
neformálne pracovné stretnutie s Luciou Šramkovou riaditeľkou Inštitútu finančnej politiky v jej 
úrade. 

Výsledkom stretnutia, kde sme vysvetlili podstatu problému a požiadali ju, aby inštitút finančnej 
politiky posúdil najmä makroekonomické a prípadne aj iné dopady troch riešení, ktoré navrhujeme 
prerokovať s tým, že má ísť o riešenia na prechodné obdobie, ktoré však už zapoja športovcov do 
sociálneho systému SR ako poistených zamestnancov. 

Dňa 17.7.2018 bol podľa dohody zo stretnutia 9.7.2018 zaslaný predsedníčke Inštitútu finančnej 
politiky email so všetkými informáciami, článkami a návrhmi, ktoré sme doposiaľ vytvorili, ako aj 
linky na aplikácie, v ktorých je možné overiť si počty športovcov v slovenských ligových tímoch v 
dotknutých športoch. 

Dňa 3.9.2018 sa uskutočnilo stretnutie na Inštitúte finančnej politiky za účasti Hennel, Handiak 
Burian, Sepeši, 2 zástupcovia MZ SR a p. Harvan a ďalší 2 zástupcovia IFP (riaditeľka IFP Lucia 
Šramková sa vopred ospravedlnila), kde však k podstatnému posunu nedošlo. Zástupcovia IFP 
prítomní na stretnutí vyslovili pomerne kritický názor ku všetkým trom zvažovaným alternatívam, 
nemali však k nim pripravené žiadne makroekonomické prepočty a žiadali rodné čísla 
profesionálnych športovcov a IČO dotknutých klubov. Snažili sa dosiahnuť, aby sme hľadali 
riešenie pre kluby na výdavkovej strane rozpočtu formou “nejakej dotácie” alebo príspevku 



 

 

klubom, ktoré platia odvody, bez bližšej konkretizácie inštitútu, ktorým by sa to mohlo dosiahnuť. 
P. Harvan dokonca vyslovil “ideu”, že by sa problém odvodov mal “nejako” vyriešiť so zárobkov 
našich najúspešnejších športovcov pôsobiacich v zahraničí. Do budúcnosti by mali byť so 
športovcami podpisovať také zmluvy, na základe ktorých by sa časť príjmov vrátila na Slovensko 
do športu. Vzhľadom na to, že ide o súkromné prostriedky nadobudnuté športovcami od 
súkromných spoločností v cudzine, nie je primerané a ani právne možné požadovať, aby sa ich 
úspešní športovci vzdali.  

V rámci ďalšej iniciatívy bol zaslaný list riaditeľke Inštitútu finančnej politiky a list adresovaný 
prezidentovi SOV.  

Obsahovou podstatou je, aby sa profesionálni športovci vykonávajúci šport ako závislú prácu 
postupne "dostali" do sociálneho systému a spoločným cieľom je plné sociálne zabezpečenie 
športovcov. 

Na oddialenie problému klubov v súvislosti s navýšením odvodovej povinnosti poslanci NR SR 
schválili nič neriešiace trojročné "odvodové prázdniny" v zákone o sociálnom poistení (do 
31.12.2018), ktoré však stavajú športovcov úplne mimo sociálny systém, čo je úplne nesystémové. 

Za tri roky sa však v prospech ligových klubov nič zásadné nezmenilo. Problém kulminuje a je pred 
nami otázka, či ho budeme tlačiť pred sebou v podobe ďalšieho posunutia "odvodových prázdnin" 
alebo sa nájde systémovejšie riešenie, hoci tiež iba prechodné. 

Bolo skonštatované, že ideálnym riešením by bolo, aby sa za športovcov platili plné odvody ihneď, 
avšak kluby na to nie sú pripravené (viaceré kluby skončili svoju činnosť a mnohé zvažujú či sa do 
súťaží prihlásia vzhľadom na schopnosť kryť rozpočet s novou odvodovou položkou vo výške cca 
50 % z mzdových prostriedkov vyplatených športovcom. Kluby (väčšina z nich je dlhodobo v strate 
a je odkázaná na nenávratné "dotácie" zo súkromných zdrojov), nemajú vytvorené podmienky na 
to, aby odvody zvládli platiť, preto bude potrebné pripraviť prechodné ale systémové  riešenie do 
času, kým sa podmienky na strane klubov s pomocou štátu systémovo neupravia a podstatne 
nezmenia k lepšiemu. 

V zdieľanom dokumente obdržali členovia VV SFZ koncepty 3 alternatív, z ktorých prvé dve by 
mali byť iba na prechodné obdobie, zatiaľ čo tá tretia alternatíva by mohla byť dlhodobejšia, 
systémová podpora štátu smerom ku slovenským ligovým klubom v kolektívnych športoch: 

https://docs.google.com/document/d/12Gnj9s1Ab7kEieRdHtMJwQ9tguGWhbc5VHHh3rA5QTc/e
dit 

Na príprave týchto riešení významne participoval ako expert pán Jozef Burian. Bolo zdôraznené, že 
zástupcovia SFZ a UčPS spolupracujú a diskutujú aj s ďalšími expertmi, s každým, kto sa chce do 
diskusie zapojiť, bez ohľadu na politickú príslušnosť, či sympatie. 

Ide o zlepšenie fungovania športu na Slovensku a šport by mal byť úplne apolitický, len tak môže 
optimálne napredovať. 

Samozrejme určite existujú aj iné riešenia, no táto pracovná skupina sa zaoberala týmito, ale je 
pripravená diskutovať aj o iných, možno aj lepších riešeniach z hľadiska tvorby dlhodobo 
udržateľného systému postupnými krokmi. 

Informácie o počte a platových hladinách profesionálnych športovcov pôsobiacich na Slovensku sú 
k dispozícii v tomto dokumente: 



 

 

https://docs.google.com/document/d/1X55U4uuskGhLNYpkrJe7DhUIHVfdk7q_SBmfysIDc0c/edit 

Odborné články publikované k tejto téme odvodov a pracovnoprávnych vzťahov športovcov 
vrátane odkazov na európske dokumenty nájdete TU: 

http://www.ucps.sk/O_bliziacom_sa_ekonomickom_probleme_slovenskeho_profesionalneho_sport
u_z_pohladu_makroekonomiky_Slovenska_a_mikroekonomiky_profesionalnych_klubov 

http://www.ucps.sk/Este_raz_a_inak_k_problemu_odvodov_profesionalnych_sportovcov_zamestna
ncov 

http://www.ucps.sk/PRECO_JE_SPORTOVEC_INY_AKO_BEZNY_ZAMESTNANEC 

http://www.ucps.sk/clanok--2983/Profesionalna_sportova_cinnost_ako_zavisla_praca.html 

Vykonali sme zisťovanie počtu športovcov na súpiskách v jednotlivých športoch s cieľom zistiť, o 
aký počet má ekonomicky význam sa postarať: 

HOKEJ (profesionálov majú iba muži v 1. lige a skupina hráčov aj v 2. lige) 

1. liga 11 družstiev (10 klubov + reprezentácia do 20 rokov) 

2. liga 13 družstiev (12 klubov + reprezentácia do 18 rokov) 

Na sezónnej súpiske je minimálny počet 15 hokejistov + 2 brankári. 

Maximálny počet nie je určený. V kluboch sa pripravuje cca 25 až 30 hokejistov, nie všetci majú 
profesionálnu zmluvu (podľa veku, výkonnosti a záujmu klubu). 

FUTBAL: (profesionálov majú iba muži v 1. lige a časť hráčov je aj v 2. lige) 

1. liga 12 tímov 

2. liga 16 tímov (časť hráčov sú profesionáli) 

- počet hráčov na sezónnej súpiske nie je obmedzený (v tíme sa pripravuje cca 20 až 30 hráčov) 

- 18 hráčov je na zápasovej súpiske pre všetky súťaže 

BASKETBAL: 

1. liga muži 10 tímov 

1. liga ženy 8 tímov 

HÁDZANÁ 

1. liga muži 10 tímov 

- 30 hráčov môže byť na sezónnej súpiske – najvyššia súťaž Slovnaft Handball Extraliga, 

- 16 hráčov je na zápasovej súpiske 

1. liga ženy ( najvyššia súťaž je spoločná súťaž medzi družstvami SR a ČR – MOL liga - bolo 6 do 
novej sezóny idú 4 tímy zo SR) 

- 30 hráčok môže byť na sezónnej súpiske 

- 16 hráčok je na zápasovej súpiske 

VOLEJBAL 



 

 

1. liga muži 9 tímov 

1. liga ženy 10 tímov 

Ešte sú tu športy ako futsal a vodné pólo, v ktorých sa v najlepších tímoch ligy tiež môže vyskytnúť 
niekoľko profesionálnych športovcov (len tí najlepší v tímoch). 

Väčšina športovcov pôsobiacich v týchto športoch však pôsobí na amatérskej báze, popri hlavnom 
zamestnaní alebo popri štúdiu. 

Reálne údaje o zápasoch a štatistikách v minulých sezónach a počtoch hráčoch na súpiskách tímov 
v ostatnom súťažnom ročníku 2017/2018, vrátane počtu cudzincov z tretích krajín sa dajú vyhľadať 
na stránkach zväzov a aj na týchto stránkach: 

FUTBAL: 

https://www.flashscore.sk/futbal/slovensko/fortuna-liga-2017-2018/ 

alebo 

http://ulk.futbalnet.sk/sutaz/1765/ 

https://www.flashscore.sk/futbal/slovensko/2-liga-2017-2018/ 

alebo 

http://sfz.futbalnet.sk/sutaz/1724/ 

HOKEJ: 

https://www.flashscore.sk/tipsport-liga/ 

alebo 

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/teams/616/tipsport-liga 

https://www.flashscore.sk/hokej/slovensko/1-liga/ 

alebo 

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/teams/611/st-nicolaus-1-hokejova-liga-sr 

Slovan Bratislava v KHL: https://www.flashscore.sk/tim/slovan-bratislava/YP14lrxk/ 

BASKETBAL: 

https://www.flashscore.sk/basketbal/slovensko/sbl-2017-2018/ 

https://www.flashscore.sk/basketbal/slovensko/extraliga-zeny/ 

alebo 

http://sba-portal.membery.io/article/59c53164a7f155010016bf69 

HÁDZANÁ: 

https://www.flashscore.sk/hadzana/slovensko/extraliga-2017-2018/ 

https://www.flashscore.sk/hadzana/europa/mol-liga-women-2017-2018/ 

VOLEJBAL: 



 

 

https://www.flashscore.sk/volejbal/slovensko/extraliga/ 

alebo 

http://svf-web.dataproject.com/CompetitionHome.aspx?ID=29 

https://www.flashscore.sk/volejbal/slovensko/extraliga-zeny/ 

alebo 

http://svf-web.dataproject.com/CompetitionHome.aspx?ID=27 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o vykonaných aktivitách SFZ a UčPS vo veci 

problematiky odvodov profesionálnych športovcov po 1. 1. 2019.  

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 11: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca september 2018 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o odohraných zápasoch reprezentačných 
družstiev SR v mesiaci september: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR 

za obdobie mesiaca september 2018. 

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 príprave Konferencie šport a právo 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky p. Petrovi Sepešimu, ktorý informoval o témach pripravovanej konferencie, ktorá bude 
pravdepodobne z následovne vybratých okruhov:  

1.     "VZOREC" NA VÝPOČET PRÍSPEVKU UZNANÉMU ŠPORTU  

čo by sme mali o vzorci vedieť skôr ako ho budeme hodnotiť a ako by nám vedel pomôcť IS 
športu? 

2.     "FOND na PODPORU ŠPORTU vs. IS športu" 

moderné transparentné nástroje na financovanie, riadenie a správu športu - kompetencie fondu, 
zdroje príjmov, ich použitie a vedenie celej agendy fondu v IS športu. 

Prinesie FOND slovenským deťom dlho očakávané "športové poukazy"? 

3.     "RIEŠENIE SPOROV V ŠPORTE" 

náhrada škody v športe 

právna doktrína, legislatíva k zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone športovej činnosti 

Čo by prinieslo prípadné povinne poistenie športovcov? 

Rozhodovacia prax súdov, orgánov na riešenie sporov o náhradu škody vzniknutej pri športe - Aké 
sú právne možnosti a realita?". 

Autonómia športu a jej limity - kde končí a kde začína "lex sportiva" 

4.     ŠPORT A SAMOSPRÁVA 

pravidlá a schémy financovania športu na úrovni miestnej/krajskej samosprávy. 

Čo sa už zlepšilo a ako by systém financovania športu v obciach a mestách mohol fungovať ešte 
lepšie? 

Pomohlo by občanom a slovenskej spoločnosti pevné ukotvenie časti rozpočtu územnej samosprávy 
povinne určenej na podporu športu v obci, meste či samosprávnom kraji. 

5.     ŠPORT V MÉDIÁCH / MÉDIÁ V ŠPORTE 

šport v minulosti patril pod Sekciu spravodajstva a publicistiky, nový GR RTVS pán Rezník aj v 
súvislosti s prípravami na tretí kanál vytvoril samostatnú Sekciu športu, ktorá šéfuje športu v 
rozhlase aj v televízii súčasne a od polovičky januára 2018 je pod vedením pána Mateja Hajka, 
ktorý je zároveň šéfom projektového tímu pre tretí televízny okruh RTVS, ktorý má zásadne 
vplývať na šport v RTVS.  



 

 

6.     DUÁLNA KARIÉRA TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV 

európske trendy vs. legislatíva, teória a prax na Slovensku. 

Zlepšenie sociálneho postavenia a spoločenská úloha úspešných športových reprezentantov SR po 
skončení športovej kariéry a ich zapojenie do trhu práce. 

Hľadanie dlhodobo udržateľného riešenia, ktoré pomôže Slovensku vážiť si významné športové 
úspechy, ktoré zviditeľňujú Slovensko vo svete, dať úctu ich strojcom a vytvoriť sociálny program, 
pomocou ktorého úspešní športovci a ich životné príbehy prinesú motiváciu detí a mládeže k športu 
a zdravému životnému štýlu. 

7.     PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY SR NA ROKY 2016 AŽ 2020 PRE OBLASŤ 
ŠPORTU.  

priebežné hodnotenie plnenia jednotlivých bodov programového vyhlásenia 

Čo je/bolo reálne dosiahnuť alebo začať v tomto volebnom období alebo aká by mala byť 
systematika používania a implementácie strategických a koncepčných dokumentov štátu (nielen) v 
športe? 

8.     VOĽNÝ BLOK K INÝM ŠPORTOVÝM TÉMAM.  

tento blok je zaraďovaný do programu konferencie každoročne a tento rok doň budú zaradené napr. 
vystúpenia na tému "nariadenie GDPR v športovej praxi", "Zdravotné prehliadky maloletých 
športovcov, ... čo by bolo primerané?", "Právne vzťahy športovcov a iných osôb v športe pred 
dovŕšením 15.roku veku - ako na to?".  

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

 VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave Konferencie šport a právo. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 13: Informácia o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi SFZ a občianskym 

združením Integrácia 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta pre 
legislatívno-právne otázky p. Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že SFZ po viacročnej 
úspešnej spolupráci s občianskym združením Integrácia v oblasti organizovania podujatí navrhol 
posunúť túto spoluprácu do roviny podpísania Memoranda o spolupráci. 

V tomto memorande obe strany deklarujú vôľu spolupracovať a poskytovať si primeranú odbornú, 
organizačnú, technickú, vecnú a prípadne aj inú podporu pri realizácii jednotlivých projektov. 



 

 

Integrácia bude podporovať pozitívne vnímanie spoločenského významu SFZ ako najväčšieho 
občianskeho združenia na Slovensku, jeho poslania a cieľov, postavenia a činnosti v slovenskej 
verejnosti. SFZ bude podporovať pozitívne vnímanie existencie a činnosti Integrácie v oblasti 
problematiky začlenenia znevýhodnených skupín do spoločnosti. 

Najbližším spoločným podujatím by mal byť koncert pre deti, ktorý sa uskutoční na hokejovom 
štadióne Ondreja Nepelu dňa 10. októbra 2018. Na výzvu moderátora by mali na pódiu vystúpiť 
naši reprezentanti a rozdať niekoľko brendových predmetov SFZ (lopty a dresy). Predpokladaný 
odhad účasti na tomto podujatí je tak, ako pred tromi rokmi, teda zhruba 10 tisíc detí.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o podpísaní Memoranda o spolupráci medzi SFZ 

a občianskym združením Integrácia. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch VsFZ na udelenie 

bronzových odznakov SFZ pre p. Mariána Ružbarského a p. Jána Bukovinu, ktorí sa v uplynulých 

dňoch dožili životných jubileí, za ich zásluhy v slovenskom futbale. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Mariána Ružbarského 

a p. Jána Bukovinu. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na dodatočné zaradenie Miroslavy Obertovej na nominačné 

listiny asistentiek rozhodkýň FIFA na rok 2019  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov p. 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval, že Komisia rozhodcov SFZ dňa 01.10.2018 obdržala 



 

 

oznámenie asistentky rozhodkýň SFZ a FIFA Kataríny Smolíkovej (BFZ) o ukončení 
rozhodcovskej kariéry z pracovných a osobných dôvodov.  

Vzhľadom k tejto skutočnosti Komisia rozhodcov SFZ predložila VV SFZ dodatočný návrh na 
zaradenie asistentky rozhodkýň FIFA Miroslavy Obertovej (nar.12.6.1985) na nominačnú listinu 
asistentiek rozhodkýň FIFA na rok 2019. Pri svojom rozhodovaní zohľadnila vekový limit 
a podmienky stanovené v pokynoch FIFA, výkonnosť, fyzickú pripravenosť,  jazykové predpoklady 
adepta a najmä skutočnosť, že menovaná na listinách FIFA už úspešne pôsobila v rokoch 2009-
2016. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje na dodatočné zaradenie Miroslavy Obertovej na nominačné listiny 

asistentiek rozhodkýň FIFA na rok 2019.  

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 16: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

  

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 2. októbra 2018 v Bratislave: 

Uznesenie č. 141/18 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

Uznesenie č. 142/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu výstavby tréningových 
futbalových ihrísk s umelou trávou v mestách Košice, Poprad, Martin a Banská Bystrica. 

 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 
 
 



 

 

Uznesenie č. 143/18 VV SFZ: 

VV SFZ ustanovuje v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. p) Stanov SFZ za trénera ženskej reprezentácie 
SR p. Petra Kopúňa. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 144/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti Kontrolóra SFZ. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 145/18 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov 
programu Šanca pre súťažný ročník 2018/19. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 146/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o audite klubového licenčného systému SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 147/18 VV SFZ: 

VV SFZ volí za člena Revíznej komisie SFZ p. Vladimíra Vansu (VsFZ).  

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 148/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na novembrové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované 
Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 30. októbra 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. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

 




