
 

 

Zápisnica č. 10/18 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 6. novembra 2018 v Bratislave 

  

Prítomní:                  Ján Kováčik – prezident SFZ 

                                   Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

                                   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 

   Dušan Radolský – zástupca trénerov 

                                    

Ospravedlnený:        Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ  

                                    

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 

                                   Martin Hasprún – manažér mládeže a koncepcie rozvoja futbalu 

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Schvaľovanie návrhu zloženia realizačného tímu SR „A“ 

4. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby 4 tréningových ihrísk 
s umelou trávou a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry 

5. Informácia o stave realizácie odkúpenia budovy pre trvalé sídlo SFZ 

6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme 
mládeže  



 

 

7. Informácia o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému v 
podmienkach SFZ 

8. Prerokovanie návrhu na zmenu dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 
2018/19  

9. Informácia o výsledkoch volieb do Komory SFZ pre riešenie sporov 

10. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca október 2018 

11. Informácia o záveroch Konferencie šport a právo 

12. Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 

13. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutiami  

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 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. 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 decembrové 
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. 
Termín na zasielanie pripomienok a návrhov k súčasnému zneniu Registračného a prestupového 
poriadku SFZ uplynul 31. októbra 2018, spracovaný materiál sa bude predkladať v zmysle 
uznesenia na schvaľovanie na decembrovom zasadnutí. 
 

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 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 
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: Schvaľovanie návrhu zloženia realizačného tímu SR „A“ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Po udelení mandátu z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ, 
ktorý sa konal 22. októbra 2018, predstavil návrh na zloženie realizačného tímu, ktorý bol 
odkomunikovaný s hlavným trénerom SR „A“ p. Pavlom Hapalom. 
Ustanovovanie a odvolávanie trénerov a ostatných členov realizačných tímov reprezentačných 
družstiev patrí v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. p) Stanov SFZ do právomoci VV SFZ. 
Návrh zloženia realizačného tímu SR „A“ znel nasledovne: 
Hlavný tréner:              Pavel Hapal 

Asistent trénera:           Oto Brunegraf 

Tréneri brankárov:       Miroslav Seman, Miroslav König 

Kondičný tréner:          Peter Boďo 

Videoanalytik:             Michal Slyško 

Lekári:                         Zsolt Fegyveres, Ivan Štefanov 

Fyzioterapeuti:             Marián Drinka, Martin Nozdrovický 

Masér:                         Juraj Ludik 

Kustódi:                       Marek Košáň, Patrik Fedor 

Technický vedúci:       Jakub Kojnok 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. p) Stanov SFZ návrh zloženia realizačného 
tímu SR „A“.  

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 4: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby 4 tréningových ihrísk 
s umelou trávou a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi a zástupcovi GS 
SFZ Petrovi Dedíkovi, ktorý zhrnul informácie o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa udiali v 
projekte výstavby 4 tréningových ihrísk s umelou trávou a v rámci projektu podpory rekonštrukcie 
a výstavby futbalovej infraštruktúry. 

1. Dňa 29.10.2018 bola v rámci projektu výstavby tréningového ihriska s umelou trávou 
v Košiciach v súlade s Rámcovou dohodou medzi SFZ a víťazným uchádzačom - skupinou 
dodávateľov DEALS MANAGEMENT, a.s. a ŠPORTFINAL, s.r.o. uzatvorená Zmluva 
o dielo na prvé zo 4 ihrísk. 

2.  V prvej polovici novembra prebehnú prípravné práce za účelom prípravy realizácie 
uvedeného projektu výstavby tréningového ihriska s umelou trávou v Košiciach.  

3.  Aktuálne prebiehajú rokovania so zástupcami mesta Martin a mesta Banská Bystrica 
o zmluvách o spolupráci medzi SFZ a partnermi projektu v uvedených mestách.  

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

·        bolo obojstranne podpísaných 361 zmlúv o spolupráci s partnermi v jednotlivých mestách 
a obciach z celkového počtu 405, 

·        bolo kompletne zrealizovaných a ukončených 112 projektov, 

·        bolo z celkovej alokovanej sumy 6mil. EUR poskytnutých partnerom cca. 1.640.000,- 
EUR, 

·        preinvestovali partneri v rámci projektu spolufinancovanie vo výške cca. 1.100.000,- EUR. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby 4 
tréningových ihrísk s umelou trávou a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry. 

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 stave realizácie odkúpenia budovy pre trvalé sídlo SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že SFZ Marketing, s.r.o. (ďalej len "SFZM") 
podpísal úverovú zmluvu na financovanie kúpy budovy so SZRB, a.s., na základe ktorej prijal 
investičný úver vo výške 4,9 mil. eur, dňa 26. 9. 2018 a zároveň úverovú zmluvu so Slovenskou 



 

 

sporiteľňou, a.s. na financovanie úhrady DPH vzniknutej v rámci odkúpenia budovy vo výške 1,25 
mil. eur dňa 27.9.2018. Zároveň boli zabezpečené finančné prostriedky vo výške 1,5 mil. eur z 
investičného programu UEFA Hattrick V. Dňa 27.9.2018 bola súčasne podpísaná aj kúpna zmluva 
na budovu so spoločnosťou Omnia 2000, a.s. Celá táto zmluvná dokumentácia bude k dispozícii na 
nahliadnutie priamo na zasadnutí VV SFZ. 
Následne boli zo strany SFZM aj SFZ splnené všetky odkladacie podmienky čerpania investičného 
úveru a prvá tranža kúpnej ceny vo výške 4.432.981,01 eura bola predávajúcemu uhradená dňa 
5.10.2018. Po uhradení prvej splátky kúpnej ceny (v skutočnosti boli v rámci prvej splátky 
realizované 4 úhrady, a to úhrada istiny dvoch úverov predávajúceho v SZRB, a.s. a úhrada úrokov 
s tým súvisiacich) bol dňa 9.10.2018 podaný návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 
v prospech SFZM do katastra nehnuteľností. Zvyšok kúpnej ceny vo výške 3.179.294,56 eura bol 
predávajúcemu vyplatený dňa 15.10.2018. 

Vychádzajúc z verejných údajov katastrálneho operátu, ktoré boli aktualizované dňa 17.10.2018, je 
SFZM vlastníkom nehnuteľností a momentálne sa čaká na doručenie oficiálneho písomného 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva k budove z katastra nehnuteľností. 

Po doručení tohto rozhodnutia prebehne preberacie konanie a uzatvoria sa nové nájomné zmluvy so 
súčasnými nájomcami (v súlade s Občianskym zákonníkom vstupuje nový vlastník do práv a 
povinností prenajímateľa).  

Celý proces odkúpenia nehnuteľností bol v zmysle vyššie uvedeného a v súlade s časovým plánom, 
ktorý bol na septembrovom zasadnutí VV SFZ prezentovaný, úspešne zrealizovaný a na všetky 
ďalšie procesné a praktické kroky pri samotnej správe budovy je SFZ pripravení. Ďalším 
nadväzným krokom celého procesu bude zriadenie novej obchodnej spoločnosti na správu 
nehnuteľností vo vlastníctve SFZ, ktorá bude výhľadovo okrem budov vo vlastníctve SFZ 
spravovať aj nové trvalé sídlo SFZ.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o stave realizácie odkúpenia budovy pre trvalé sídlo 
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 zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme 
mládeže  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi mládeže a koncepcie rozvoja 
futbalu Martinovi Hasprúnovi, ktorý informoval, že na základe vzniku licenčného oddelenia SFZ, 
zjednotenia tlačív jednotlivých licenčných konaní (Klubový licenčný systém pre I. a II. ligu s 
Licenčným systémom mládeže SFZ) a uľahčenia vyplňovania licenčnej dokumentácie navrhuje 



 

 

technický úsek SFZ niekoľko úprav (z väčšej miery formálnych) v Smernici o licenčnom systéme 
mládeže SFZ, a to najmä v čl. 3, čl. 6 a čl. 7. 

Najrozsiahlejšie zmeny navrhovanej novely sa dotkli čl. 7 Smernice o licenčnom systéme mládeže 
SFZ, kde bol upravený postup udeľovania, neudeľovania a odobratia licencie mládeže SFZ 
žiadateľom. Rovnako bol po vzore a v súlade so Smernicou klubového licenčného systému SFZ 
upravený spôsob podania odvolania proti rozhodnutiu o udelení a neudelení licencie mládeže.    

Zmeny sa týkajú zosúladenia termínov s Klubovým licenčným systémom (uvedené v Smernici a 
prílohe č. 2 „Časový harmonogram licenčného konania mládeže SFZ“) a zosúladenie postupov pri 
udeľovaní licencií mládeže SFZ s Klubovým licenčným systémom (viď „Smernica“), kde o 
udelení/neudelení licencií mládež SFZ rozhoduje Prvostupňový orgán licenčného konania a na 
odvolanie pre FK slúži Odvolací orgán licenčného konania. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme mládeže.  

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu 7: Informácia o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému v 
podmienkach SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval o predloženej správe podrobne vypracovanej od manažéra Klubového licenčného 
systému p. Milana Vojteka, týkajúcej sa aktuálneho vývoja a cieľov klubového licenčného systému 
v podmienkach SFZ. 
Vývoj klubového licenčného systému SFZ: 
Do 31.10.2018 bolo potrebné pripraviť novelizovanú smernicu KLS SFZ a túto, po schválení VV 
SFZ, odoslať na obsahové preverenie UEFA, aby po jeho vykonaní mohla byť použitá pre 
udeľovanie licencií na licenčnú sezónu 2019/20. 
„Smernica klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018“ bola preto pripravovaná ako 
v slovenskej, tak aj v anglickej verzii už od začiatku júla 2018. Po konečnej úprave, vykonanej 
legislatívno-právnym oddelením SFZ, bola predložená VV SFZ na hlasovanie „per rollam“ 
a schválená dňa 26.10.2018. Na obsahové preverenie UEFA bola odolaná v požadovanom termíne 
a s požadovanou sprievodnou dokumentáciou.  

Od súťažného ročníka 2018/19 bolo zavedené licenčné konanie aj pre štart v II. lige mužov. 
Licenčná smernica pre túto súťaž, schválená VV SFZ vo februári 2018, vychádzala zo smernice 
KLS SFZ, vydanie 2015, pričom požiadavky licenčných kritérií boli primerane znížené a 
redukované pre podmienky II. ligy mužov. 

Licenčné konanie pre II. ligu mužov vo svojom prvom ročníku však nebolo z viacerých dôvodov 
realizované tak, ako požadovala vyššie uvedená smernica. Novelizovaná smernica KLS SFZ, 



 

 

vydanie 2018 preto obsahuje spoločné ustanovenia, týkajúce sa licenčného konania pre klubové 
súťaže UEFA, I. ligu mužov a II. ligu mužov a samostatne aj licenčné kritériá pre II. ligu mužov. 
Bude teda použiteľná na všetky licenčné konania, týkajúce sa klubov v republikových súťažiach 
mužov a od 1.6.2019 aj na licenčné konanie pre štart v UEFA lige majstrov žien.  

Od apríla 2018 pracuje a pravidelne sa na svojich zasadnutiach schádza pracovná skupina 
k jednotnému riadeniu klubového licenčného systému v podmienkach SFZ. Osemčlenná pracovná 
skupina (pp. Dedík, Dežď, Hasprún, Kliment, Mertinyák, Obložinský, Richtárik a Vojtek) za toto 
obdobie prerokovala všetky potrebné podmienky (finančné, materiálno-technické, personálne, 
organizačné /vrátane úprav organizačnej štruktúry SFZ a pracovných náplní budúcich pracovníkov/ 
a pod.) pre vznik licenčného oddelenia SFZ, ktoré nevznikne ako úplne nové oddelenie SFZ, ale 
prierezovo bude pôsobiť na súčasných oddeleniach riadenia súťaží, klubového licenčného 
systému, mládeže a koncepcie rozvoja futbalu a jednotne tak zastrešovať licenčné konania, 
vykonávané na úrovni SFZ.  

Hlavným dôvodom vzniku takéhoto oddelenia bola potreba zjednotenia termínov, používaných 
postupov, požadovanej dokumentácie, ako aj rozhodovacích procesov pre všetky licenčné konania, 
v ktorých sa klubom udeľujú licencie pre štart v súťažiach mužov a mládeže, riadených SFZ alebo 
ÚLK (v súčasnosti už tri), nakoľko boli pomerne rozdielne a nejednotné.  

S týmto cieľom boli všetkými zainteresovanými stranami zo SFZ a ÚLK dohodnuté jednotné 
spoločné termíny všetkých licenčných konaní v podmienkach SFZ (vrátane zosúladenia termínov 
licenčného konania SFZ mládeže, ktoré bude mať i naďalej svoju samostatnú novelizovanú 
smernicu). Pripravené boli aj univerzálne použiteľné tlačivá, formuláre, tabuľky a pod., ktoré budú 
všetky použiteľné a spracovateľné v elektronickom prostredí, pričom kluby ich už budú vkladať 
do nového IT systému, ktorého spustenie sa pripravuje začiatkom roka 2019.      

Okrem osôb, ktoré už v klubovom  licenčnom systéme pôsobia, bude licenčné oddelenie SFZ 
potrebné personálne doplniť o min. 2 osoby, plniace úlohy zadané manažérmi jednotlivých 
licenčných konaní (prioritne kontrola infraštruktúry štadiónov a ihrísk pre republikové súťaže 
mládeže).  

Plánované náklady boli zahrnuté do návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019, pričom tieto môžu byť, aj 
s rezervou, plne vykryté z prostriedkov, ktoré na chod klubového licenčného systému každoročne 
poskytuje UEFA (v súčasnosti 130 tis. €). SFZ tak v tejto súvislosti nebude mať žiadne zvýšené 
náklady. 

Všetky spomínané zmeny budú v príslušných materiáloch (licenčná smernica pre súťaže UEFA, I. 
a II. ligu mužov, smernica pre licenčné konanie mládeže, návrh rozpočtu SFZ na rok 2019, 
organizačná štruktúra SFZ a pod.) postupne predkladané VV SFZ na schválenie.   

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného 
systému v podmienkach SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 



 

 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 
 

K bodu 8: Prerokovanie návrhu na zmenu dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 
2018/19 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že na výjazdovom zasadnutí konanom dňa 21. 
júna 2018 v Košiciach bolo prijaté uznesenie č. 118/18 VV SFZ, ktorým bolo schválené, že 
dejiskom finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2018/19 bude Národný futbalový štadión v 
Bratislave. 
Zároveň bola na tomto zasadnutí prerokovaná dohoda, že toto rozhodnutie môže byť zmenené VV 
SFZ v prípade, že by nastala skutočnosť, ktorá by ohrozila zorganizovanie finálového stretnutia 
Slovnaft Cup-u na NFŠ v Bratislave v stanovenom termíne.  
Po vzájomnej komunikácii s predstaviteľmi Slovana Bratislava a po vyhodnotení programu, ktorý 
čaká klub súvisiaci s oslavou storočnice v tom istom týždni, kedy sa koná finále Slovnaft cup-u, 
dospeli obe strany k názoru, že bude vhodnejšie zorganizovať finále pohára na inom štadióne. 
Členovia VV SFZ vzali túto informáciu na vedomie a dohodli sa, že o novom dejisku finále budú 
rozhodovať na decembrovom zasadnutí.   

  
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o okolnostiach týkajúcich sa potreby zmeny dejiska 
finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2018/19. 

2) VV SFZ súhlasí so schvaľovaním určenia nového dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného 

ročníka 2018/19 na decembrovom zasadnutí. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu 9: Informácia o výsledkoch volieb do Komory SFZ pre riešenie sporov 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne otázky 
Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v dňoch 18. – 22.októbra 2018 sa uskutočnili 
doplňujúce voľby do Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle čl. 22 a nasl. Rokovacieho 
poriadku SFZ a čl. 6 ods. 3, 4, 5, 6 a 7 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. 
Volebná  komisia Slovenského futbalového zväzu v zložení Ladislav Benedikovič (predseda VK 
SFZ) a členovia VK SFZ Michal Mertinyák, Ondrej Trnovský, Gabriel Sekereš a Michaela 
Potančoková skonštatovali, že voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov, ktoré sa uskutočnili 
prostredníctvom ISSF prebehli v súlade s Rokovacím poriadkom, Poriadkom Komory SFZ pre 
riešenie sporov a Stanov SFZ. 

VK SFZ uznesením vyhlásila výsledky volieb a skonštatovala, že za: 



 

 

● kluby profesionálneho futbalu bol kandidátom udelený nasledovný počet hlasov  
Tabuľka č. 1 – Kluby profesionálneho futbalu 

Poradové číslo Meno a priezvisko Počet hlasov 

1. Ladislav Jakubec 11 

2. Jaroslav Lovašš 5 

3. Marek Majtán 4 

4. Andrej Žáčik 4 

5. Ľubomír Messinger 3 

 

Z uvedených kandidátov boli zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov: Jakubec 
Ladislav, Lovášš Jaroslav, Majtán Marek a Žáčik Andrej. 

● kluby amatérskeho futbalu bol kandidátom udelený nasledovný počet hlasov 

Tabuľka č. 2 – Kluby amatérskeho futbalu futbalu 

Poradové číslo Meno a priezvisko Počet hlasov 

1. Marcel Dolobač 77 

2. Alexander Bíro 49 

  

Z uvedených kandidátov boli zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov: Biró Alexander a 
Dolobáč Marcel. 

● aktívnych hráčov profesionálneho futbalu bol kandidátom udelený nasledovný počet hlasov  

Tabuľka č. 3 – Aktívni hráči profesionálneho futbalu 

Poradové číslo Meno a priezvisko Počet hlasov 

1. Renáta Munková 169 

2. Tomáš Gábriš 165 

3. Juraj Bugala 162 

4. Peter Lukášek 162 

5. Peter Majerník 44 



 

 

Z uvedených kandidátov boli zvolení 4 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov: Bugala Juraj, 
Gábriš Tomáš, Lukášek Peter a Munková Renáta. 

● aktívnych hráčov amatérskeho futbalu bol kandidátom udelený nasledovný počet hlasov 

Tabuľka č. 4 – Aktívni hráči amatérskeho futbalu 

Poradové číslo Meno a priezvisko Počet hlasov 

1. Jaroslav Čollák 194 

2. Andrej Poruban 167 

  

Z uvedených kandidátov boli zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov: Čollák Jaroslav 
a Poruban Andrej. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch volieb do Komory SFZ pre riešenie 
sporov. 

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 odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca október 2018 

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

informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR v mesiaci október. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

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 záveroch Konferencie šport a práva 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval, že v dňoch 25. – 26. októbra 2018 sa v hoteli Horizont 
Resort v Starej Lesnej uskutočnila už v poradí už 7. ročník Konferencie šport a právo, na ktorej 
prebehla verejná vecná diskusia pri okrúhlom stole k téme odvodov profesionálnych športovcov - 
zamestnancov po 01.01.2019. 

Okrúhly stôl sa uskutočnil v rámci programu konferencie "Šport a právo 2018" organizovanej 
pridruženým členom Učenou právnickou spoločnosťou v spolupráci so Slovenským futbalovým 
zväzom. 

Vecnú diskusiu viedol žurnalista Róbert Kotian a okrúhleho stola sa zúčastnili: 

Jozef Burian (poslanec NR SR), Peter Galis (poslanec NR SR), Jozef Mihál (poslanec NR SR), 
Martina Lubyová (ministerka školstva, vedy, výskumu a športu), Ján Kováčik (prezident SFZ), Ivan 
Kozák (prezident Únie ligových klubov), Peter Hennel (deloitte), prof. Tomáš Gábriš (Právnická 
fakulta UK Bratislava, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a člen UčPS), Jaroslav Čollák 
(Právnická fakulta UPJŠ Košice, člen Komory SFZ pre riešenie sporov a člen UčPS), Peter Sepeši 
(prokurátor GP SR, člen VV SFZ a člen UčPS) 

Kľúčovou prezentáciou okrúhleho stola bola téma s názvom "ODVODY PROFESIONÁLNYCH 
ŠPORTOVCOV - Fámy, kľúčové fakty a východiská", výsledkom ktorých boli prijaté nasledovné 
závery. 

1.  Je pozitívne, že v NR SR návrhom skupiny poslancov na novelizáciu zákona o sociálnom 
poistení a zákona o zdravotnom poistení (parlamentná tlač 1156) bolo otvorené riešenie horúcej 
otázky platenia odvodov za profesionálnych športovcov - zamestnancov, za ktorých by sa od 
1.1.2019 mali začať platiť plné odvody, čo by zrejme spôsobilo zánik alebo amaterizáciu 
mnohých slovenských klubov futbalu, hokeja, basketbalu, hádzanej, volejbalu a odliv športovej 
kvality a športových vzorov do okolitých krajín. 

2.  Riešenie horúceho problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov, 
navrhované v NR SR nie je riešením, ktoré by dlhodobo udržateľným spôsobom systémovo 
zabezpečilo financovanie vrcholového športu, ktorý v súlade s verejným záujmom v športe 
celoročne zabezpečuje prípravu vrcholových a talentovaných športovcov, ktorí sú základom 
športovej reprezentácie a nie je plnením tézy č. 2 programového vyhlásenia vlády SR, ktoré 
znie:  

“Vláda vytvorí prostredie, v ktorom bude šport vnímaný ako významná spoločenská činnosť, ktorá 
zvyšuje kvalitu života každého obyvateľa Slovenskej republiky. Vláda podporí šport na Slovensku 
tým, že: 

- vytvorí spravodlivý a motivačný systém, v ktorom bude na slovenský šport okrem zdrojov zo 
štátneho rozpočtu prispievať vo zvýšenej miere súkromný sektor; vláda bude preto okrem zdrojov 
štátneho rozpočtu hľadať (cez motivačné opatrenia) nové zdroje financovania športu 
prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov …”. 

3.  Riešenie uvedené v návrhu skupiny poslancov na novelizáciu zákona o sociálnom poistení a 
zákona o zdravotnom poistení (parlamentná tlač 1156) - predĺženie “odvodových prázdnin” o 
ďalšie 3 roky je síce lepším riešením ako žiadne riešenie, nie je to však dobré riešenie, nakoľko 



 

 

vylučuje profesionálnych športovcov - zamestnancov na ďalšie 3 roky (spolu to bude 6 rokov) 
zo sociálneho systému. 

4.   Je potrebné otvoriť diskusiu na pôde NR SR, v poslaneckých kluboch (sme pripravení 
zúčastniť sa vecných diskusií) a pokúsiť sa spoločne nájsť a schváliť pre slovenský šport a 
slovenskú spoločnosť lepšie riešenie (cestou pozmeňovacieho návrhu k parlamentnej tlači 
1156), ktorým by mohol byť tento prechodný stav: 

“Športovci ako zamestnanci platia sociálne odvody a zdravotné odvody zo svojej odmeny ale 
najviac z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve (podľa príslušnej výšky poistenia by 
bol športovec aj poistený). Športové kluby a zväzy ako zamestnávatelia sociálne odvody a zdravotné 
odvody neplatia.” 

V prechodnom období by postupne športové kluby a zväzy ako zamestnávatelia začali platiť 
sociálne odvody a zdravotné odvody, súčasne by sa postupne zvyšoval strop, do ktorého by platili 
odvody športovci ako zamestnanci. 

Koncový stav problematiky odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov je, aby po 
naplnení tézy č. 2 programového vyhlásenia vlády SR mali športovci plné sociálne zabezpečenie 
zodpovedajúce skutočnej výške ich príjmov.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o záveroch 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 12: 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 31. decembra 2018. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na januárové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 31. decembra 
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 

mailto:volby@futbalsfz.sk


 

 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 13: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutiami  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne otázky 
Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ sa 
uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam č. 08/18 a to vo veci "Schvaľovania návrhu Smernice 
klubového licenčného systému, vydanie 2018”. 
Predloženie tohto návrhu súviselo s tým, že všetky národné asociácie musia schválené zmeny 
smernice zaslať do 31.10.2018 na tzv. obsahové preverenie UEFA. 

Členovia VV SFZ obdržali kompletné zdôvodnenie návrhu, vrátane textového znenia smernice s 
vyznačenými zmenami.  

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 28. októbra 2018 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 

Schvaľujem návrh Smernice klubového licenčného systému, vydanie 2018, 

alebo 

Neschvaľujem návrh Smernice klubového licenčného systému, vydanie 2018, 

alebo 

Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu Smernice klubového licenčného 
systému, vydanie 2018. 

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

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

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období 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 14: 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 strieborného odznaku SFZ pre p. Milana 

Bednára, 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 strieborného odznaku SFZ pre p. Milana Bednára.  

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:  

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 15: Diskusia 

Rozdelenie finančných prostriedkov z UEFA Solidarity payment za súťažný ročník 2017/18 

Ivan Kozák: 

Informoval, že na zasadnutí Prezídia ÚLK bol prerokovaný a odsúhlasený spôsob rozdelenia 
finančných prostriedkov z UEFA Solidarity payment za súťažný ročník 2017/18 pre kluby. Zároveň 
informoval členov VV SFZ, že tento materiál predloží na schválenie formou hlasovania per rollam 
v najbližších dňoch. 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 6. novembra 2018 v Bratislave: 

Uznesenie č. 157/18 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 158/18 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. p) Stanov SFZ návrh zloženia realizačného tímu SR 
„A“. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 159/18 VV SFZ: 



 

 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby 4 tréningových 
ihrísk s umelou trávou a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.  
        

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 160/18 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 161/18 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme mládeže.  

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 162/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému 
v podmienkach SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 163/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o okolnostiach týkajúcich sa potreby zmeny dejiska finále 
Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2018/19. 

2) VV SFZ súhlasí so schvaľovaním určenia nového dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného 

ročníka 2018/19 na decembrovom zasadnutí. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 164/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch volieb do Komory SFZ pre riešenie sporov. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 165/18 VV SFZ: 

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

          T: ihneď 
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