
Zápisnica č. 11/18 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 7. decembra 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 

          Dušan Radolský – zástupca trénerov 

                                   

Ospravedlnený:     Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ    

                                   

Prizvaní:                Štefan Tarkovič – Technický riaditeľ SFZ 

          Adrián Guľa – reprezentačný tréner SR U21 

          Štefan Vaľko – poverený kontrolór SFZ 

                                Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ            

                                Jaroslav Rybánsky – poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky 

                                Peter Melek - manažér strategického plánu rozvoja futbalu 

          Marcel Korinek – Finančný riaditeľ SFZ  

 
Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Správa o činnosti reprezentačného tímu SR „A“ za obdobie 08/2013-

10/2018 



4. Správa o činnosti reprezentačného tímu SR U21, schvaľovanie návrhu 
zloženia realizačného tímu SR U21 

5. Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie futbalových štadiónov a projektu podpory rekonštrukcie a 
výstavby futbalovej infraštruktúry 

6. Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ 
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ 
8. Informácia k plneniu Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022 
9. Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci a poskytnutí finančných 

prostriedkov na podporu amatérskeho futbalu pre regionálne futbalové zväzy 
na roky 2019-2022 

10. Informácia k príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a 
prestupového poriadku SFZ 

11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ 
12. Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačných listín rozhodcov, asistentov 

rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/2019 
13. Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačnej listiny FIFA pre rok 2019 
14. Hodnotiaca správa Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného 

ročníka 2018/19 
15. Informácia zo zasadnutí komisií UEFA 
16. Schvaľovanie návrhu na nové dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného 

ročníka 2018/19 
17. Schvaľovanie návrhu harmonogramu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2019  
18. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca november 2018 
19. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 

zasadnutiami  
20. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 
21. Diskusia 

 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh a požiadal 
členov VV SFZ o vypustenie bodu č. 9 s názvom Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci 
a poskytnutí finančných prostriedkov na podporu amatérskeho futbalu pre regionálne 
futbalové zväzy na roky 2019-2022 a bodu č. 11 s názvom Schvaľovanie návrhu na zmenu 
a doplnenie Štatútu komisie rozhodcov SFZ z programu zasadnutia, nakoľko kvôli 
pripomienkam bolo potrebné tieto body prepracovať. Následne dal o návrhu programu hlasovať. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky 
Jaroslav Rybánsky. 

 
Uznesenie č. 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. 
 
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, momentálne sa k pripomienkam stretáva 
pracovná skupina. Na zasadnutí bol ako samostatný bod programu informácia k stavu procesu 
novelizácie. 
 

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 

Úloha splnená. 

Návrh na nové dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2018/19 bol predložený ako 
samostatný bod programu. 

 

Uznesenie č. 167/18 VV SFZ: 

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. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Úloha trvá. 



Termín na zasielanie návrhov je do 31. decembra 2018. Ustanovovanie členov komisie sa 
uskutoční na januárovom zasadnutí. 

 
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 

K bodu 3: Správa o činnosti reprezentačného tímu SR „A“ za obdobie 08/2013 – 10/2018 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí VV SFZ bývalého asistenta 
reprezentačného trénera SR „A“ p. Štefana Tarkoviča, ktorý členom VV SFZ predstavil Správu 
o činnosti reprezentačného tímu SR „A“ za obdobie 08/2013 – 10/2018.  
Vyhodnotenie zápasov: 
V hodnotenom období sme odohrali celkovo 55 zápasov: 
Zápasy   Víťazstvá   Remízy   Prehry   Skóre 
55           29              11           15          81:49 (+32) 
 
Súťažné zápasy – spolu 30 

ü kvalifikačné zápasy ME/MS (24) 
ü EURO 2016 (4)  
ü UEFA NL (2): 

Zápasy   Víťazstvá   Remízy   Prehry   Skóre 
30           15               3            12          42:29 (+13) 
 
Z 12 prehier 5x proti „rankingovo slabšiemu“ súperovi (Česko 1:2, Ukrajina 0:1 – UEFA NL, 
Škótsko 0:1, Slovinsko 0:1 – kval. MS 2018, Bielorusko 0:1 – kval. ME 2016). 
Z 15 výhier 4x proti „rankingovo silnejšiemu“ súperovi (BiH 1:0 – kval. MS 2014, Ukrajina 
1:0, Španielsko 2:1 – kval. ME 2016, Rusko 2:1 – ME 2016). 
 
Priateľské zápasy – spolu 25: 
Zápasy   Víťazstvá   Remízy   Prehry   Skóre 
25           14              8             3            39:20 (+19) 
 
Celkovo sme len v dvoch zápasoch prehrali o viac ako 2 góly (Nemecko 0:3 – EURO 2016, 
Španielsko 0:2 – kvalifikácia ME 2016). 
 
Postavenie Slovenska vo FIFA ranking (4 roky v TOP 28 – výsledková stabilita): 
8. august 2013 ... 62.miesto 
14. august 2014 ... 45.miesto 
23. október 2014 ... 24.miesto (prvý krát TOP 30) 
6. august 2015 ... 14.miesto (najlepšie umiestnenie v histórii – 10.miesto v Európe) 
25. október 2018 ... 28.miesto 
 



Postavenie Slovenska v UEFA ranking 
2013 (žreb kval. EURO 2016)  ... 3.koš – 25.miesto 
2015 (žreb. EURO 2016) ... 19.miesto 
2017 (žreb UEFA NL 2019) ... 2.koš – 16.miesto 

Najväčšie pozitíva hodnoteného obdobia: 
ü Možnosť pracovať s družstvom (pripraviť si družstvo) pred kvalifikačným cyklom – 

dôležitosť kvalifikačných (súťažných) zápasov. 
ü SFZ nám vytvoril nadštandardné podmienky pre prácu s reprezentáciu (logistika zrazov, 

zabezpečenie TP a zápasov). 
ü „Výsledková stabilita“ počas celého obdobia. Vo FIFA rebríčku posun z 62. miesta do 

TOP 30, odkiaľ sme nevypadli do konca hodnoteného obdobia – historicky najlepšie 
postavenie Slovenska vo FIFA rank. – 14.miesto. 

ü Stabilizovaný realizačný tím – sociálne vzťahy (5 rokov bez zásadnej zmeny). 
ü Stabilizovaný hráčsky káder – bez zásadných (dramatických) zmien v kostre družstva. 

Na prvom (aug. 2013) aj poslednom (okt. 2018) reprezentačnom zraze v hodnotenom 
období bolo z 23 nominovaných, 9 tých istých hráčov a ďalší 2 hráči boli medzi 
náhradníkmi (Kozáčik, Škrteľ, Pekarík, Hubočan, Kucka, Hamšík, Mak, Weiss, Nemec 
- Dúbravka, Ďuriš - náhradníci). Čo znamená, že 11 hráčov (Ďurica 12.) s nami 
spolupracovalo od začiatku - počas celej doby. 

ü Citlivá obmena hráčskeho kádra pred a po EURO 2016 (pred ME 2016 Jakubko, Guéde, 
Hološko, Bakoš, Jendrišek, Sapara, Kóňa, Breznanik, Tesák, Depetris, Farkaš, po ME 
2016 Saláta, Pečovský, Šesták, Mucha, Švento, Stoch – disciplinárny dôvod). 

ü Postupné a časovo adekvátne zapracovávanie mladých hráčov do reprezentácie (Greguš, 
Hrošovský, Gyömbér, Holúbek, Duda, Škriniar, Zreľák, Mazáň, Mihalík, Rusnák, 
Lobotka, Bénes, Bero, Valjent, Hancko, Mráz). 

ü Prístup a postoj hráčov k reprezentácii počas celého obdobia našej spolupráce (v 25 PZ 
iba 3 prehry). 

ü 2x po sebe sme hrali o postup na záverečný turnaj až do úplného záveru kvalifikácie. 
ü Zmena pohľadu fanúšikov na reprezentáciu SR, divácky záujem o EURO 2016 a 

kvalifikačné zápasy (negatívne vnímané úvodné zápasy Bosna a Hercegovina – Žilina, 
november 2013, Čierna Hora – Senec, jún 2014, Malta – Žilina, september 2014). 

Najväčšie negatívne vplyvy: 
ü Nesplnený cieľ – postup do baráže o MS 2018 z 2.miesta v kvalifikačnej skupine  

(4 prehry o jeden gól). 
ü Zopakovali sa podobné sociálne vzťahové problémy druhý krát po vrcholnom podujatí 

(MS/ 2010/ ME2016). 
ü „Kauzy“ pred začiatkom kvalifikácie MS 2018 – neúspešný vstup do kvalifikácie MS.  
ü pozícia hráčov vo svojich kluboch – zápasová prax – stabilita výkonnosti. 
ü Opakovane narušenie atmosféry po vrcholnom podujatí. 
ü Strata „tímovej súdržnosti“. V posledných 13 zápasoch nám súperi 3x otočili zápas 

(ANG, UKR, MAR – všetky 1:2), v ktorom sme viedli 1:0, čo sa nám dovtedy v 42 
zápasoch stalo iba 1x (zápas s BiH doma 1:2). 



ü Zlý vstup do UEFA NL – 2 prehry vo vyrovnaných zápasoch o jeden gól. 
ü Strata rešpektu hráčov voči vnútorným vzťahovým pravidlám v reprezentácii – koniec 

trénera Kozáka vo funkcii. 
Záver:  

Družstvo je vekovo vyvážené a konsolidované. Mladí hráči majú dostatočné skúsenosti na 
medzinárodnej úrovni (ME U21, kvalifikačné zápasy – EURO 2016), niektorí aj na európskej 
klubovej úrovni a postupne by mali nahradiť starších hráčov. Dôležité je zachovať kontinuitu 
a postupnosť, hlavne kvôli stabilite výsledkov vo vzťahu k cieľu - postup na ME 2020. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti reprezentačného tímu SR „A“ za obdobie 
08/2013 – 10/2018. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

K bodu 4: Správa o činnosti reprezentačného tímu SR U21, schvaľovanie návrhu zloženia 
realizačného tímu SR U21 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U21 
p. Adriána Guľu, ktorý členom VV SFZ predstavil Správu o činnosti reprezentačného tímu SR 
U21. V nej vyhodnotil 3 zápasové zrazy :   

 
- September  -  priateľský zápas s Talianskom (U21) a kvalifikačný zápas 

s Islandom (U21) 

- Október  -  kvalifikačný zápas s Estónskom (U21) a kvalifikačný zápas so Sev. 
Írskom (U21) 

- November  -  2 x priateľský zápas s Portugalskom (U 20) 

Novovytvorený realizačný tím: 

- Hlavný tréner :                      Adrián Guľa 
- Asistent trénera :                  Marián Zimen 
- Tréner brankárov :              Pavol Kamesch 
- Kondičný tréner :                 Martin Kojnok 
- Lekár :                                   František Rigo 
- Masér (fyzioterapeut) :        Jozef Steiber                                     
- Fyzioterapeut :                     Otto Szabó 
- Kustódi :                               Michal Beseda a Peter Paulický 



- Technický vedúci :               Martin Hrnčír 
- Videoanalytik :                     Ladislav Kubalík 

 

ZÁVER KVALIFIKÁCIE DO 21 ROKOV : 
 

- počet hráčov, ktorí sa zúčastnili dvoch zrazov 

 (september + október) :                                 28 
- počet hráčov, ktorí nastúpili do zápasu :     23 

- 13. hráčov z domácej ligy / 15. hráčov zo zahraničia 

- Rodák – Vavro – Sipľak – plná minutáž (270 minút) v 3. kvalifikačnom zápase 

- v priebehu týchto zrazov sa traja hráči objavili v nominácii SR „A“ – Jakubech 
– Hancko – Mráz 

 
                          SR U20 – november  
   (tréningový kemp + 2 x PZ v Portugalsku) 
 

- počet hráčov, ktorí sa zúčastnili zrazu :         23 

- počet hráčov, ktorí nastúpili do zápasu :      23 

- 17. hráčov z domácej ligy (1.-2.liga) / 6. hráčov zo zahraničia 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti reprezentačného tímu SR U21. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

K bodu 5: Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie futbalových štadiónov a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby 
futbalovej infraštruktúry 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenie Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa udiali 
v rámci projektu. 

1. Pokračuje realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov v Liptovskom 
Mikuláši, Trenčíne a Dubnici nad Váhom. 

2. Vzhľadom k čerpaniu úveru zo SZRB k realizácii projektu výstavby futbalového 
štadióna v Prešove, podpísal SFZ dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci pri realizácii 



rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prešove medzi SFZ a 
spoločnosťou FUTBAL TATRAN ARÉNA, a.s. 

3. Vzhľadom k čerpaniu úveru zo SZRB k realizácii projektu výstavby futbalového 
štadióna v Dubnici nad Váhom, podpísal SFZ dňa 31.10.2018 dodatok č. 1 k Zmluve o 
spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna 
v Dubnici nad Váhom medzi SFZ a spoločnosťou FK Dubnica nad Váhom, s.r.o. 

4. SFZ podpísal dňa 28.9.2018 Zmluvu o spolupráci pri rekonštrukcii, modernizácii 
a výstavbe futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi medzi SFZ a Správou 
telovýchovných zariadení - STEZ. 

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

• bolo obojstranne podpísaných 364 zmlúv o spolupráci s partnermi v jednotlivých 
mestách a obciach z celkového počtu 405, pričom 210 projektov bolo kompletne 
ukončených,  

• bolo z celkovej alokovanej sumy 6mil. EUR poskytnutých partnerom cca. 3mil. EUR, 

• preinvestovali partneri v rámci projektu spolufinancovanie vo výške cca. 1,85mil. EUR 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov a projektu podpory rekonštrukcie a 
výstavby futbalovej infraštruktúry. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre 
Legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o základných 
predpokladoch na zvolanie Konferencie SFZ v zmysle Stanov SFZ a Rokovacieho poriadku 
SFZ. 

V zmysle čl. 45 ods. 1 Stanov SFZ zostaví generálny sekretár program na základe návrhov 
výkonného výboru, riadnych členov a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa čl. 
46 ods. 2 stanov SFZ môže byť program konferencie na začiatku konferencie na návrh 
prezidenta alebo delegáta.  

Podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia 
konferencie.  



Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii 
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi 
VV SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, 
na ktorom rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen 
návrhovej komisie sú zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie 
a štyria členovia návrhovej komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej 
komisie za každý regionálny zväz) a jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca 
návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár.  

Deň konania Konferencie SFZ je navrhnutý na 1. marca 2019 do Popradu. Návrhy na členov 
mandátovej komisie,členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice je potrebné zaslať v 
termíne do 8. januára 2019.  

Kompletný návrh programu Konferencie SFZ bude predložený na januárové zasadnutie VV 
SFZ.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 1. marec 2019 
v Poprade. 

2) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 
8. januára 2019 mená členov návrhovej a mandátovej komisie. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

K bodu 7: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Finančnému riaditeľovi SFZ 
Marcelovi Korinekovi, ktorý informoval o príprave návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019. 

 



 

 

 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019. 
 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 



Zdržali sa hlasovania – 0 

 

K bodu 8: Informácia k plneniu Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi strategického plánu 
rozvoja futbalu Petrovi Melekovi, ktorý informoval o priebežnom plnení Strategického plánu 
SFZ na roky 2018-2022. 

Predstavil status kľúčových projektov, ktoré sú rozdelené do týchto kategórií: 

- Grassroots 

- Mládež 

- Profesionál 

- Fanúšik 

- Odborník 

- podpora 

Kompletné podklady týkajúce sa cieľov Strategického plánu sa nachádzajú na webových 
odkazoch.: 

Strategický plán rozvoja futbalu 2018 - 2022 "Futbal pre ľudí"    https://goo.gl/sCbr5X 

Status kľúčových projektov SFZ - október 2018                     https://goo.gl/pFXb2n 

Odpočet plnenia je realizovaný k októbru 2018. Nasledujúci by mal byť v prvom kvartáli roku 
2019. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o k plneniu Strategického plánu SFZ na roky 
2018-2022. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

 

K bodu 9: Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a 
prestupového poriadku SFZ. 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval o pripravovanom návrhu týkajúceho sa 
zmien a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ. Podklad pre vypracovanie 



predmetného návrhu tvorila predbežná právna analýza vypracovaná Legislatívno-právnym 
oddelením SFZ, obsahom ktorej je posúdenie a vyhodnotenie jednotlivých podnetov s ohľadom 
na ustanovenia príslušných predpisov FIFA a zákona o športe.  
V rámci vyššie uvedenej predbežnej právnej analýzy boli spracované podnety doručené od 
klubov, regionálnych futbalových zväzov, oblastných futbalových zväzov, Asociácie klubov II. 
futbalovej ligy a Únie futbalových profesionálov. Analýza zároveň obsahovala prehľad zmien 
ustanovení v Pravidlách FIFA o statuse a prestupoch hráčov (FIFA Regulations on the Status 
and Transfer of Players), ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. júna 2018. 
 
Deň pred zasadnutím VV SFZ sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny pre zapracovanie 
zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej ako “RaPP”). 
Predmetného zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia regionálnych zväzov, Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ, zástupca matriky SFZ, ÚLK, VV SFZ a Asociácie klubov II. futbalovej ligy. 
 
Hlavným bodom programu zasadnutia bolo prerokovanie jednotlivých návrhov, pripomienok a 
postrehov doručených v súvislosti s plánovanými zmenami a doplnením RaPP SFZ v zmysle 
ich spracovania LPO SFZ. Podklad pripravovaného návrhu tvorí predbežná právna analýza 
zameraná na predbežné posúdenie jednotlivých podnetov z hľadiska ich súladu s ustanoveniami 
príslušných predpisov FIFA a zákona o športe. 
 
Pokiaľ ide o samotné podnety, najčastejšie predkladaný návrh sa týkal zmeny článku 37 RaPP, 
ktorý upravuje odstupné za amatéra. V rámci predložených návrhov boli navrhnuté zmeny v 
podobe zvýšenia tabuľkových hodnôt jednorazového odstupného, ako aj zmena spôsobu 
vypočítania jednorazového odstupného. V súvislosti s uvedeným návrhu bola vyslovená 
požiadavka na odkomunikovanie danej problematiky so zástupcami úseku mládeže SFZ. Po 
oboznámení sa so stanoviskom úseku mládeže SFZ bude daná problematika opätovne 
rozpracovaná už aj s konkrétnymi návrhmi súm, resp. vzorca pre výpočet odstupného za prestup 
amatéra.   
 
Taktiež sa niekoľkokrát opakoval podnet súvisiaci so statusom hráčov, ktorí ako amatéri 
prestupovali do zahraničia (ako príklad bol uvedený Rakúsko) bezodplatne, na rozdiel od 
prestupov realizovaných v rámci SFZ s tabuľkovo určeným odstupným. V nadväznosti na tento 
návrh bolo poukázané na zásadu voľného pohybu hráčov (amatérov), ktorá je uplatňovaná v 
rámci FIFA. Široká diskusia prebehla medzi členmi pracovnej skupiny k návrhu na zmenu 
výpočtu zábezpeky podľa článku 24 ods. 6 RaPP, ako aj k systému jej doplnenia, ku ktorému 
predniesli zhodné stanovisko zástupcovia ÚLK, ako aj Asociácie klubov II. futbalovej ligy. 
Taktiež sa v rámci pracovnej skupiny diskutovalo o návrhu na zmenu podmienok registrácie 
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ktoré okrem RaPP upravuje aj zákon o športe.     
 
Ďalšia časť podnetov sa týkala zmien FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players 
(FIFA RSTP) podľa Obežníka FIFA č. 1625, v rámci ktorého došlo napr. k špecifikácii spôsobu 
výpočtu kompenzácie za porušenie zmluvy bez oprávneného dôvodu, zákazu tzv. zmluvného 
obdobia odkladu na vyplácanie splatných záväzkov, úprave výkonu peňažných rozhodnutí a 
pod. Ostatná časť návrhov sa týkala evidencie podlžností pri prestupe hráčov bez obmedzenia 



(aj do zahraničia), zakotvenia ochrannej doby pre hráčov do 21 rokov v kluboch bez družstva 
mužov, registrácie hráča a dodržiavania stanov klubu, vyjadrenia materského klubu v ISSF pri 
transfere hráča z materského klubu do nového klubu a novelizácie ust. článku 15 ods. 5 RaPP. 
 
Nesprávne smerované podnety k zmene a doplneniu RaPP týkajúce sa zmeny Súťažného 
poriadku boli vybavené tým spôsobom, že budú prednesené v rámci pripomienok k zmene a 
doplneniu Súťažného poriadku. 
  
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

 
K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačných listín rozhodcov, asistentov 
rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/2019. 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil a odôvodnil predložený návrh. 
Komisia rozhodcov SFZ predkladá návrh schválený VV BFZ na zaradenie Filipa 
MALÁRIKA  na nominačnú listinu rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/2019. Na 
nominačnej listine nahradí Mareka Špačeka, ktorý bol dlhodobo ospravedlnený zo zdravotných 
dôvodov a opakovane na 2x po sebe idúcich fyzických previerkach rozhodcov SFZ nesplnil 
požadované limity. 
 
Komisia rozhodcov SFZ predkladá návrh schválený VV BFZ na zaradenie Tomáša STRAKU 
a Dušana ŠTOFIKA na nominačnú listinu asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 
2018/2019. Na nominačnej listine nahradia Katarínu Smolíkovú, ktorá ukončila aktívnu 
činnosť k 1.10.2018 a Tomáša Mókoša, ktorý písomne oznámil ukončenie aktívnej činnosti 
k 8.12.2018. 
 
Komisia rozhodcov SFZ predkladá návrh schválený VV BFZ na zaradenie Lukáša 
TOMÁNKA na nominačnú listinu rozhodcov programu Šanca a  Davida BLÁHU na 
nominačnú listinu asistentov rozhodcov programu Šanca pre súťažný ročník 2018/2019.  
Dôvodom ich zaradenia na nominačné listiny programu Šanca je doplnenie požadovaného 
počtu rozhodcov a asistentov rozhodcov v tomto programe za BFZ. 
 
Komisia rozhodcov SFZ predkladá návrh schválený VV ZsFZ na zaradenie Jakuba 
KOŠECKÉHO na nominačnú listinu asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 



2018/2019. Na nominačnej listine nahradí Romana Slyška, ktorý ukončil aktívnu činnosť 
k 18.9.2018. 
 
Komisia rozhodcov SFZ predkladá návrh schválený VV SsFZ na zaradenie Martina BALKA 
na nominačnú listinu pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/2019. 
Dôvodom návrhu VV SsFZ je mimoriadna žiadosť KR SFZ o rozšírenie listiny PR SFZ 2018/19 
mimo kvótu určenú jednotlivým RFZ o skúseného bývalého dlhoročného medzinárodného 
asistenta rozhodcov FIFA a v súčasnosti predsedu KR SsFZ. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov, asistentov 
rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/2019. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na doplnenie nominačnej listiny FIFA pre rok 2019 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov SFZ 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil a odôvodnil návrh na doplnenie nominačnej listiny 
FIFA pre rok 2019. 
Dňa 21. novembra 2018 neočakávane oznámila ukončenie aktívnej rozhodcovskej činnosti 
Slavomíra Mišková, ktorá bola dňa 4. septembra 2018 schválená VV SFZ na medzinárodnú listinu 
asistentiek rozhodkýň FIFA pre rok 2019. 
 
Vzhľadom k tejto skutočnosti bola požiadaná Komisia rozhodcov FIFA o dodatočnú zmenu 
navrhnutej kandidátky. Na základe jej súhlasného stanoviska a po zvážení dosiahnutých 
výsledkov v súťažiach SFZ, navrhla Komisia rozhodcov SFZ na dodatočné zaradenie na listinu 
asistentiek rozhodkýň FIFA pre rok 2019 schváliť  Lenku Pavlačkovú, ktorá má dobré znalosti 
anglického jazyka a má dlhodobú perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačnej listiny FIFA pre rok 2019. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



K bodu 12: Hodnotiaca správa Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného 
ročníka 2018/19 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil správu, ktorú vypracoval predseda Komisie 
delegátov SFZ František Košičár. Komisia si v hodnotenom období plnila a splnila svoje 
základné povinnosti, ktoré vyplývajú z jej štatútu. Riadila prácu delegátov SFZ, školila ich, 
obsadzovala na súťažné stretnutia a vyhodnocovala ich činnosť. Počas súťaží priebežne 
prijímala opatrenia, vydávala usmernenia a odporúčania. Pokiaľ si prax a potreby SFZ 
vyžadovali, zaoberala sa aj metodickou činnosťou, legislatívnym konaním 
a pripomienkovaním novelizovaných noriem SFZ. Pre svoju prácu komisia využíva 
predovšetkým moderné komunikačné prostriedky. Zasadala podľa potreby, najviac však raz 
mesačne. Akútne problémy riešila aj online systémom per rollam. Celkovo boli za jesennú časť 
súťaží tri zasadnutia, z ktorých najzásadnejšie bolo zasadnutie v Trnave (ObFZ Trnava), kde 
bolo uskutočnené vyhodnotenie celej jarnej časti súťaží. V prípade potreby reagovala komisia 
vždy operatívne.  
Komisia sa venovala  príprave a dokončeniu nového vzdelávacieho systému, ktorý je potrebné 
vzhľadom na prijatie  Zákona 440/2015 Z. z. o športe potrebné zaviesť do praxe. V tomto 
období úzko spolupracovala s GS SFZ, ÚLK, administratívou SFZ, jej komisiami a ďalšími 
subjektmi v rámci SFZ.  
Komisia delegátov po skončení súťažného ročníka 2017/2018 vyhodnotila na základe svojich 
poznatkov prácu všetkých delegátov. Zhodnotila prínos každého delegáta pre delegátsky stav 
a riešila aj ich potreby pre ďalšie smerovanie a rast. Táto práca je časovo veľmi náročná a je 
založená na zisteniach a poznatkoch, ktoré sú mnohokrát ťažko získateľné. Zisťovanie pravdy 
a jej presadzovanie si vytýčila komisia za jeden z cieľov pre nový súťažný ročník. Získavanie 
podkladov a poznatkov od delegátov je potrebné pre následnú ďalšiu prácu komisie. 
Komunikácia s riadiacimi orgánmi je vysoko preferovanou otázkou spolupráce a preto je pre 
Komisiu delegátov významná. Vyhodnotenie poznatkov a vytvorenie podkladov na riešenia 
napomáha tento stav v podmienkach  súťaží SFZ zlepšovať.  
Ďalšia oblasť, z ktorej sa vytváralo hodnotenie delegátov vychádza z ich úradných podaní, 
prevažne jednotlivých správ  delegáta zo stretnutí, ďalej z oznámení o nedostatkoch 
v stretnutiach, zaslanej fotodokumentácii, a taktiež aj z ďalších písomných podkladov, ktoré 
boli v prípade potreby vyhotovované v priebehu súťaže. Poznatky o pôsobení delegátov v ich 
praktickej činnosti získavala komisia aj vlastnými zisteniami, resp. zisteniami iných orgánov 
SFZ, z rokovaní s riadiacimi orgánmi, z podaní na komisiu, ako aj spätnou väzbou od zástupcov 
súťažiacich klubov. Všetky riadne zhodnotila a prijala opatrenia. V niektorých prípadoch i 
rázne, pokiaľ došlo k závažnému pochybeniu v práci delegáta.  
Vo svojej práci komisia spolupracovala s riadiacimi orgánmi SFZ, ktoré získavajú z podnetov 
delegátov okamžité informácie o dianí na súťažných stretnutiach.   
Počas celej jesennej časti súťaže komisia pokračovala v presadzovaní úzkej spolupráce na 
stretnutí medzi všetkými subjektmi organizácie podujatia. Snažila sa o stmeľovanie a úzku 
spoluprácu delegovaných osôb  na stretnutiach. Delegáti zväzu mali a neustále majú prvoradú 
povinnosť vo svojej práci podrobne zaznamenávať zistenia na stretnutiach v čase ich prípravy, 
priebehu a taktiež aj po ich skončení. Vo svojich podaniach o podujatí majú spracovať tieto 
správy podrobne, vypovedateľne a predovšetkým pravdivo. V tejto práci delegátov bol 
zaznamenaný výrazný posun vpred, keď sa jednoznačne zlepšila výpovedná hodnota správ. 



Väčšina delegátov pochopila trend komisie, no niektorí sa ešte stále nedokázali celkom zžiť 
s potrebou SFZ. Sú však aj typy, ktoré nemajú záujem napredovať a stagnujú. Inou skupinou 
sú typy, ktoré stále nevedia upustiť od direktívneho prístupu vo svojej práci.  
V spolupráci komisie s ďalšími komisiami SFZ boli a sú zaznamenané len pozitívne ohlasy. 
Úzka spolupráca so všetkými subjektmi SFZ bola a je veľmi dôležitou súčasťou práce každého 
člena komisie a komisie ako celku. Spolupráca s administratívou SFZ, predovšetkým s GS SFZ, 
BM SFZ, vedúcim IT, ekonomickým oddelením, PR, marketingom a s oddelením riadenia 
súťaží bola na veľmi dobrej úrovni. Komisia prednostne rieši spoluprácu s riadiacimi orgánmi 
súťaží. Úzka spolupráca je s ÚLK, ktorá prebieha neustále na dobrej úrovni. Spolupráca 
v pozitívnom hodnotení prebiehala s oddelením riadenia II. ligy a to predovšetkým s p. 
Richtárikom. Veľmi dobrá spolupráca je s DK SFZ, ako aj s KŠI a  Komisiou rozhodcov SFZ. 
Pozitívom je neustále dobrá spolupráca s HU a BM na stretnutiach. Veľmi dôležitá je 
komunikácia s týmito osobami v práci pre DO a vo vzájomnosti aj pre kluby.  Komisia 
vyslaním na seminár HU a BM završuje vzájomnú spoluprácu tým, že diskutuje s touto 
skupinou odborníkov, aby napomohla skvalitneniu ich práce, najmä vo vzťahu k SFZ. 
Delegáti SFZ sú plne akceptovanými a odborne pripravenými osobami na stretnutí. Tento stav 
je trvalý, ale pre jeho udržateľnosť je snaha komisie o neustále zlepšovanie sa.  V spolupráci 
s inými subjektmi hľadá preto podporu pre delegátsky stav a snaží sa o odstraňovanie 
akýchkoľvek trecích plôch v spolupráci. Mnohé nedorozumenia, ktoré sa vyskytli v minulosti, 
vychádzali zväčša z  emocionality jednotlivcov, alebo z nedostatočnej vedomosti o stave 
delegátstva v SFZ. Po vysvetlení si vecí však zavládlo porozumenie. V práci D sa oceňuje 
zlepšujúce sa hodnotenie Fair  - play, v ktorom už nastali zlepšenia oproti minulým obdobiam. 
Túto oblasť vníma športová verejnosť veľmi citlivo. Citlivo sú prijímané aj správy delegátov 
zo stretnutí, kde v prípade zistení odchýlok od skutočnosti sú vznesené podnety na komisiu, 
aby sa nimi táto následne zaoberala. Komisia ich považuje za podnety pre zlepšenie práce 
delegátov. Výborná je práca pre DK SFZ, ktorá pracuje s fotografiami, videami, záznamom 
z kamerových systémov a podobne.  
V oblasti legislatívy sa v prípravnom období nového súťažného ročníka komisia zapojila do 
pripomienkovania Rozpisov súťaží riadiacich orgánov, s množstvom ponúknutých 
pripomienok, ktoré vychádzali z trpezlivo zbieraných poznatkov zo súťažných stretnutí. 
Podklady boli tvorené na základe poznatkov a môžu vylepšiť podmienky organizovania 
stretnutí a taktiež vzájomnú spoluprácu s klubmi. Výrazným posunom vpred v práci delegátov 
bolo podrobné analyzovanie nových poznatkov z praktického života získaných v tomto 
súťažnom ročníku. Tém na zlepšenie noriem bolo a je vždy dostatok.  
Komisia počas svojej činnosti v jesennej časti súťaží hodnotila správy delegátov zo stretnutí, 
jednotlivé podania (oznámenia o nedostatkoch, fotodokumentáciu a videonahrávky) a celkovú 
prácu delegátov. Hodnotenie správ delegátov vykonávali členovia komisie p. Švarc a p. Kiss. 
V tejto oblasti boli úlohy hodnotiaceho úseku splnené. Zo získaných podkladov vyplynulo, že 
boli zaznamenané viaceré pozitíva. Tejto oblasti sa v každom období venuje vyššia pozornosť. 
Počas súťažných stretnutí boli zaznamenané aj niektoré pochybenia delegátov. Túto oblasť 
potom riešila komisia prizvaním delegáta na jej rokovanie a následným prijatím konkrétnych 
opatrení.  
V závere jesennej časti súťaží vykoná komisia celkové a podrobné vyhodnotenie práce každého z 
delegátov. Vyhodnotenie bude komisiou prejednané a riadne schválené. Na základe týchto 



hodnotení potom dochádza k zmenám vo výkonnostných skupinách delegátov, ktorí pôsobia buď 
v jednotlivých súťažiach, alebo v tzv. medzi skupine. Komisia konštatuje, že podstatná časť 
delegátov si zodpovedne a správne plnila všetky svoje povinnosti. Komisia ďalej hodnotila, že 
semináre a celkovo vzdelávanie má pozitívny dopad na prácu delegáta. Delegáti na základe toho 
dokážu správne aplikovať nadobudnuté poznatky priamo do praxe. Každý delegát pristupuje k 
svojej práci zodpovedne, s presadzovaním úzkej spolupráce s organizačnými zložkami na 
stretnutí. Počas tohto obdobia  najlepšie výsledky zatiaľ v priebežnom hodnotení dosiahli delegáti 
Bóc, Benedikovič, Chocholouš, Švarc a Vaľko. Celkovo možno hodnotiť prácu delegátov ako 
prospešnú, účinnú a jednoznačne prínosnú pre futbalový zväz. 
 
Členovia VV SFZ v rámci diskusie k tomuto bodu požiadali predkladateľa, aby správa do 
budúcnosti obsahovala viac individuálnych hodnotení. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie Hodnotiacu správa Komisie delegátov SFZ za jesennú 
časť súťažného ročníka 2018/19. 

2) VV SFZ ukladá predsedovi Komisie delegátov SFZ predkladať správu aj s 
individuálnym hodnotením delegátov. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

K bodu 13: Informácia zo zasadnutí komisií UEFA 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že do budúcnosti budú predkladané správy 
o záveroch zasadnutí jednotlivých komisií UEFA, v ktorých má SFZ svoje zastúpenie. 

Na tomto zasadnutí bola predložená správa z komisie UEFA HatTrick, z UEFA Players’Status, 
Transfer and Agents and Match Agents Committee, z komisie pre klubový licenčný systém 
a z Marketingovej komisie. 
 
Správa zo zasadnutia UEFA HatTrick komisie, 29.11.2018, Tubize, Belgicko 
 
Účastník: Jozef Kliment, generálny sekretár SFZ 
 
- komisia schválila ďalších 17 nových projektov z 13 krajín 
 
- UEFA Assist program - väčšinou projekty pre konfederácie, ktoré zastrešuje UEFA (CAF - 
mládež. turnaje, akadémia pre GS, OFC - mikrobusy...) 
- projekty medzi FZ - iba 5 projektov ukončených v r.208 - SFZ-BFA jeden z nich + živelné 
katastrofy (SFZ-US Panenské ostrovy) 



- nové 4 projekty: DEN, ENG, NED, SWE – všetci navýšili sumu 40.000 USD poskytovanú z 
UEFA 
 
HT V predpisy - navrhované zmeny: 
- dve definície - zvlášť pre „HT investment money“ and for „HT insentive payments“ 
- finančné prostriedky nemôžu byť použité na „feasibility study“, športovú výstroj, platy 
pracovníkov max. do výšky 25% (integrita, sociálne projekty, a pod.) 
- FZ môže predložiť max. 5 projektov na 4-roč, cyklus (kumulácia menších projektov) 
- úpravy schváli UEFA ExCo v máji 2019 
 
Úpravy prerozdeľovania: 
- účelových dotácií (insentive payments): doplnené ďalšie oblasti (futsal, Regions Cup, 
zdravotnícke vzdelávanie, antidoping, charterové lety) 
- investičné projekty (investment money): 50% dotácie sa vyplatí pri podpise zmluvy, 50% po 
dokončení celého projektu) 
 
Alex Philips - informácia z UEFA Governance and Compliance Committee 
- UEFA prerozdelila v rámci projektu HatTrick (2004-2020) 1.8 miliardy EUR 
- táto komisia bude robiť pravidelný audit od r.2019 prostredníctvom externých auditorských 
spoločností  
 
Thomas Junod - študijné a vzdelávacie programy UEFA 
- CFM, FLP, MIP, MESGO, DFLM, WFLP (1x s FIFA, 15+15 zväzov) 
- do budúcnosti sa pripravuje - samostatný katalóg s podrobným prehľadom všetkých 
programov nazvaný UEFA ACADEMY plus samostatná webstránka (spustenie feb. 2019) 
- programy vychádzajú z potrieb národných zväzov a sú veľmi dostupné  
- pilotný projekt UEFA CFM pre externých záujemcov (platený), je veľký záujem zvonka a na 
trhu nie sú žiadne podobné možnosti  
 
Noel Mooney - UEFA GROW projekt 
- pôvodné 4 piliere (členská základňa, imidž, sociálne médiá a výnosy) doplnené ďalšími – cieľ 
= ako by mali členské FZ UEFA vyzerať v r. 2024 
- od 2024 budú všetky FZ zaradené do 3 kategórií:  A-rozvíjajúce sa, B-rozvinuté, C-vyspelé 
 
Informácia zo spoločného zasadnutia UEFA a Európskej komisie pre regióny  
- podpísaná Deklarácia medzi oboma subjektami 
- bola potvrdená snaha podporovať šport ako významný nástroj rozvíjania mladej generácie 
- podpora malých infraštrukturálnych projektov so zameraním na Grassroots  
- oslovenie viacerých medzinárodných inštitúcií (banky, nadácie...) s cieľom sprístupniť 
  čerpanie Eurofondov na športovú infraštruktúru po r. 2020  
- FZ vyplnia dotazník o aké projekty má najväčší záujem a UEFA sa bude snažiť ich sprístupniť  
 
 



Správa zo zasadnutia UEFA Players’Status, Transfer and Agents and Match Agents 
Committee 9. novembra 2018, Nyon 
 
Účastník: Lukáš Pitek, vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ 
 

I. Informácia o posledných novelách FIFA RSTP 
 
Členovia komisie boli informovaní o zmenách a doplneniach FIFA RSTP oznámených FIFA 
prostredníctvom cirkulárov č. 1603 a č. 1625, ktorých najpodstatnejšími zmenami sú 
nasledovné body: 

(i) neuplatniteľnosť tréningovej kompenzácie v rámci ženského futbalu a zámer FIFA 
vyvinúť konkrétny koncept, ktorý sa v tejto súvislosti bude uplatňovať na ženský 
futbal po diskusii v rámci FIFA Stakeholders Committee; 

(ii) komunikácia so stranami v konaní pred Players Status Department a Komorou pre 
riešenie sporov, ktorá sa uskutočňuje iba prostredníctvom e-mailu (a nie faxom); 

(iii) zmeny rôznych ustanovení venovaných ukončeniu zmlúv a ich právnym dôsledkom. 
 

II. Informácia o aktuálnom procese prípravy revízie prestupového systému FIFA 
 
Julien Zylberstein (UEFA), ako člen pracovnej skupiny zriadenej FIFA na preskúmanie 
prestupového systému FIFA poskytol informácie o už prijatých reformách a ďalších krokoch, 
ktoré predpokladá pracovná skupina. Najpodstatnejšia zmena sa týka tréningových 
kompenzácií a solidárnych príspevkov, kde sa pracuje s dvoma nasledovnými alternatívami: 

(i) zlúčiť tréningové kompenzácie a solidárne príspevky do jedného systému (s 
navýšením solidárnych príspevkov z 5% na 6% a distribúciou 1% v súlade so 
súčasnými kritériami tréningových kompenzácií prostredníctvom fondu FIFA); 

(ii) zmeniť a doplniť súčasný rámec bez toho, aby sa zmenili základné zásady a 
mechanizmy – iba diskusiou o prípadnom zvýšení percent. 

 
III. Informácia o aktuálnych konaniach pre CAS v súvislosti s FIFA RSTP 

 
1. Rozhodnutie CAS v prípade Vélez Sarsfield vs. Manchester City a FIFA (CAS 2016 / 

A / 4903) týkajúce sa presunu maloletých s občianstvom EÚ, ktorí sa presťahovali z 
krajiny, ktorá nie je členom EÚ do krajiny EÚ, kde dospel CAS k záveru, že článok 19 
ods. (2) b) FIFA RSTP v tomto bode by sa muselo v záujme väčšej právnej 
jednoznačnosti mierne upraviť; 

2. Rozhodnutie CAS v prípade Delfino Pescara a FK Crvena Zvezda (CAS 2016/A/4823) 
týkajúci sa tréningovej kompenzácie zapožičaných hráčov so záverom, že takáto 
judikatúra by mala byť vydávaná v záujme väčšej právnej istoty. 

SPRÁVA ZO ZASADNUTIA UEFA MARKETINGOVEJ KOMISIE, NYON, 
ŠVAJČIARSKO, 22.11.2018 
 
Účastník: Jaroslav Šišolák, Marketingový riaditeľ SFZ 
   



1. Informácia o predaji práv na klubové súťaže 2018-21 a súťaže Národných tímov 
2018-22 
 

• Prebieha proces predaja mediálnych a marketingových práv 
o Liga národov a kvalifikácia ME – posledné kontrakty sa finalizujú 
o Euro2020 – takmer 90 % plánu je splnených 

• Výsledky predaja v súlade s plánom pre EURO2020 a prekročenie plánu na 
LN a EQ 2018-22 

• Výrazne sa celosvetovo mení správanie sponzorov a ich preferencie 
• Na zvyšok plánovaných výnosov sú otvorené trhy veľkou výzvou: 

o Turecko – veľmi nepriaznivý kurz tureckej líry 
o Bankrot agentúry MP Silva pre Japonský trh, zatiaľ bez nového 

partnera 
o Econet v Afrike zatiaľ neuzavrel dohodu 

• Je predpoklad, že plánované čísla budú dosiahnuté 
 

Status: 
a) Konsolidované ciele a výnosy pre EURO2020, NL a EQ 

- Pôvodné plány – 3,5mld.EUR 
- Doteraz podpísané 3,35 mld. EUR 
- Plán splnený na 96% 

b) Výnosy zo súťaží národných tímov – spolu 1,95mld. EUR 
- Mediálne práva: 1,89 mld. EUR  (97% !!!) 
- Sponzoring : 56 mil. EUR (len 3% !!!) 

c) EURO2020 
- Revidovaný cieľ: 1,59 mld. EUR 
- Doteraz podpísané: 1,4 mld. EUR (88% plánu) 
- Mediálne práva 68-70%, sponzoring 30-32% 

 
2. Informácia o strategickom pláne marketingu ženského futbalu 

- Bola predložená informácia o prebiehajúcom marketingovom pláne ženského 
futbalu na obdobie 2017-19 

- Silná kampaň na podporu futbalu #TogertherWePlayStrong 
- Nárast akceptácie ženského futbalu ako „cool“ športu z 12 na 25% 
- Vysoká podpora projektu cez kampaň Together #WePlayStrong 

 
3. Informácia o vývoji na poli elektronických hier 

- Zvyšujúci sa počet hráčov elektronických hier aj v Európe 
- FIFA 19 je jedinou športovou hrou medzi Top20 na svete 
- Plánuje sa paralelné ME 2020 v elektronickom futbale v spolupráci s Konami 
 

4. Informácia o UEFA EURO 2020 koncepte propagácie 
- Príprava maskota – inšpirovaný freestyle futbalom 



- Príprava oficiálnej zvučky 
- Príprava Trophy tour vo všetkých 12 mestách šampionátu 
 
 

5. Informácia o zasadnutia a záveroch UEFA Strategickej pracovnej skupiny 
- Bolo podané základné info o príprave globálnej stratégie, misii a strategických 

pilieroch 
 

Zasadnutie komisie UEFA pre klubový licenčný systém, Nyon, Švajčiarsko 
 
Účastník: Milan Vojtek, manažér klubového licenčného systému SFZ 
 
Zasadnutie viedol predseda CLC p. Michele Uva, ktorý na začiatku zasadnutia uviedol dvoch 
nových členov CLC – Arne Larsena Oklanda (Nórsko) a Jeržana Mussabekova (Kazachstan). 
Okrem členov CLC sa zasadnutia zúčastnili aj členovia licenčnej administratívy UEFA (ďalej 
len „LA“), ktorí na zasadnutí komisie odprezentovali a komentovali viaceré body programu. 
 
Program zasadnutia pozostával z dvoch hlavných častí: 
 
V prvej časti programu členovia LA UEFA informovali o činnosti UEFA Club Licensing and 
Financial Fair Play Unit v licenčnom cykle 2017/2018, a to najmä o:  
Ø Rozhodnutiach licenčných orgánov členských asociácií UEFA (ďalej len NA), kde 

informovali, že až 80 klubov (11% žiadajúcich klubov) zo všetkých 55-tich NA UEFA 
nezískalo licenciu pre klubové súťaže UEFA 2018/2019; 

Ø UEFA auditoch NA a finančnom monitorovaní klubov v klubových súťažiach UEFA, 
kde bolo monitorovaných 237 klubov v oblasti záväzkov po lehote splatnosti k 30.6.2018 
(medzi nimi aj ŠK Slovan Bratislava) a 239 klubov v oblasti vyrovnaného hospodárenia 
(medzi nimi aj AS Trenčín); 

Ø Nahradení doterajšieho IT systému pre UEFA Financial Fair Play (FFP) systémom 
BOARD, a to v priebehu jari 2019;  

Ø Záveroch výročného workshopu UEFA CL&FFP, konaného začiatkom októbra v Antalyi.  
 
Členovia CLC boli tiež informovaní, že k 31.10.2018 predložilo na obsahové preverenie UEFA 
svoje licenčné smernice, vydanie 2018 celkovo 19 NA (medzi nimi aj SFZ). Zostávajúcich 36 
NA požiadalo UEFA o predĺženie termínu do 31.12.2018.  
 
Druhá časť programu bola zameraná na prerokovanie návrhov novelizácii týchto dokumentov: 
Ø Procedurálne pravidlá pre riadenie a činnosť orgánu UEFA pre finančnú kontrolu 

klubov  (UEFA CFCB) – najmä z dôvodov väčšieho zosúladenia činnosti medzi jeho 
vyšetrovacou a rozhodovacou zložkou; 

Ø Sprievodca CL&FFP (Brožúra pre NA o vedení a riadení klubového licenčného systému 
v 12 kľúčových oblastiach, ktorá vyjde v priebehu 1Q 2019 a nahradí všetky doteraz 
vydané tzv. UEFA Clarification Memo, týkajúce sa klubového licenčného systému). 



 
Členovia CLC poverili predsedu komisie a členov LA UEFA dopracovaním dokumentov a ich 
predložením na najbližšie zasadnutie komisie. Vzali tiež na vedomie informáciu o príprave 
novelizovanej „Stratégie rozvoja UEFA“ v štyroch hlavných pilieroch (Futbal na prvom 
mieste, Budovanie dôvery, Zabezpečenie konkurencieschopnosti a súťaživosti, Zvyšovanie 
prosperity) a informáciu o dohode ohľadom minimálnych požiadaviek na obsah štandardnej 
profesionálnej zmluvy v profesionálnom futbale v EÚ a na teritóriu UEFA, medzi UEFA, 
European Professional Football Leagues (EPFL), European Club Association (ECA) a FIFPro 
ako partnermi. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutí komisií UEFA. 
 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na nové dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného 
ročníka 2018/19 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Zopakoval, že po vzájomnej komunikácii s 
predstaviteľmi Slovana Bratislava a po vyhodnotení programu, ktorý čaká klub súvisiaci s 
oslavou 100-ročnice v tom istom týždni, kedy sa koná finále Slovnaft cup-u, dospeli obe strany 
k dohode, že bude vhodnejšie zorganizovať finále pohára na inom štadióne. 

S touto dohodou súviselo aj uznesenie VV SFZ z novembrového zasadnutia, že na 
decembrovom zasadnutí sa rozhodne o novom dejisku finále. 

Na zasadnutí bol predložený návrh, aby sa finálové stretnutie Slovnaft Cup-u 2018/19 odohralo 
na štadióne FC Nitra, s čím jednomyseľne súhlasili všetci členovia VV SFZ. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje štadión FC Nitra za nové dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného 
ročníka 2018/19. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



K bodu 15: Schvaľovanie návrhu harmonogramu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2019  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre 
Legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý so zohľadnením termínovej listiny 
a štátnych sviatkov predstavil návrh harmonogramu zasadnutí VV SFZ na prvý polrok 2019 
nasledovne: 

- 15. január 
- 12. február 
- 12. marec 
- 2. apríl 
- 1. máj 
- 4. jún 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh harmonogramu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2019.   

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

 

K bodu 16: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca november 2018 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o zápasoch reprezentačných družstiev SR 
za obdobie mesiaca november. 



 

 

 

 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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



Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

K bodu 17: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutiami  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre 
Legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi 
riadnymi zasadnutiami VV SFZ sa uskutočnili dve hlasovania per rollam, konkrétne č. 09/18 
vo veci Schvaľovania návrhu Smernice klubového licenčného systému, vydanie 2018” a 
hlasovania per rollam č. 10/18 vo veci "Schvaľovania návrhu uznesenia pre Konferenciu 
SFZ týkajúceho sa vylúčenia, práva súťaženia, registračného práva a ostatných práv a 
povinností vybraných riadnych členov SFZ.” 
 
Hlasovanie č. 09/18 
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 bolo v tomto prípade splnené. 
 
Hlasovanie č. 10/18 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 21. novembra 2018 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh uznesenia pre Konferenciu SFZ týkajúceho sa vylúčenia, práva 
súťaženia, registračného práva a ostatných práv a povinnosti vybraných riadnych členov 
SFZ, 
alebo 
Neschvaľujem návrh uznesenia pre Konferenciu SFZ týkajúceho sa vylúčenia, práva 
súťaženia, registračného práva a ostatných práv a povinnosti vybraných riadnych členov 
SFZ, 



alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu uznesenia pre Konferenciu SFZ 
týkajúceho sa vylúčenia, práva súťaženia, registračného práva a ostatných práv a 
povinnosti vybraných riadnych členov SFZ. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali 
formou "schvaľujem". 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade 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 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

K bodu 18: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov SFZ, ktorí sa v uplynulých dňoch dožili 
životných jubileí, za ich zásluhy v slovenskom futbale. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Ivana Hrdličku, 
p. Ľudovíta Cvetlera, p. Petra Špiláka a p. Jozefa Chocholouša.  

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Alexandra 
Berkoviča. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

K bodu 19: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 
Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 7. decembra 2018 v Bratislave: 
Uznesenie č. 170/18 VV SFZ: 



VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so zmenou. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 171/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti reprezentačného tímu SR „A“ za obdobie 08/2013 
– 10/2018. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 172/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti reprezentačného tímu SR U21.  
       

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 173/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie futbalových štadiónov a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

  



Uznesenie č. 174/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 1. marec 2019 v Poprade. 

2) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 8. 
januára 2019 mená členov návrhovej a mandátovej komisie. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 175/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 176/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o k plneniu Strategického plánu SFZ na roky 2018-
2022. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 177/18 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 178/18 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov a 
pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2018/2019. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 179/18 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie nominačnej listiny FIFA pre rok 2019. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

  



Uznesenie č. 180/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie Hodnotiacu správa Komisie delegátov SFZ za jesennú časť 
súťažného ročníka 2018/19. 

2) VV SFZ ukladá predsedovi Komisie delegátov SFZ predkladať správu aj s 
individuálnym hodnotením delegátov. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 181/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutí komisií UEFA. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 182/18 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje štadión FC Nitra za nové dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 
2018/19. 

                                                                                                                     T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 183/18 VV SFZ: 

 VV SFZ schvaľuje návrh harmonogramu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2019.   

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 184/18 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR 
za obdobie mesiaca november 2018. 
                                                                                                
          T: ihneď 
                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 185/18 VV SFZ: 

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

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

  




