
Zápisnica č. 02/19 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 19. februára 2019 v Bratislave 

  

Prítomní:               Ján Kováčik – prezident SFZ 

          Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

          Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy 

        Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

                                Tibor Végh - zástupca ÚLK 

                                Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

                                Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

                                Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ 

                                Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

                                Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

                                Dušan Radolský – zástupca trénerov 

                                   

Ospravedlnení:      Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ  

           Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 

                         

 Prizvaní:               Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ  

        Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

                                Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ            

                                Jaroslav Rybánsky – poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky 

          Marcel Korinek – riaditeľ Ekonomického úseku SFZ 

                                 

Program:   

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia o priebehu realizácie projektu podpory rekonštrukcie a výstavby 

futbalovej infraštruktúry 
4. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019 
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2019 
7. Prerokovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky 

SFZ za rok 2018 
8. Prerokovanie návrhu na uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere pre 

SFZ 



9. Prerokovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 
69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.   

10. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ  
11. Prerokovanie návrhu na riešenie nároku asociácie na solidárny príspevok a 

výchovné v prípade zániku členstva v SFZ 
12. Prerokovanie návrhu výšky odmeny Kontrolóra SFZ 
13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Organizačného a návštevného 

poriadku SFZ 
14. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a SF na roky 2019 – 2021 
15. Schvaľovanie návrhu na pokračovanie žiačok WU15 FK Senica v súťaži na 

základe odporučenia ŠTK SFZ a vyjadrenia klubov 
16. Informácia o vypracovanom stanovisku LPaEK SFZ k výkladu pojmu 

„konflikt záujmov“ 
17. Schvaľovanie návrhu na začlenenie družstva Internacionálok do štruktúry 

reprezentačných výberov SR 
18. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca január 2019 
19. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
20. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
21. Diskusia 

 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

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

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal GS 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. 
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. 
Informácia o stave plnenia bola poskytnutá priamo na zasadnutí ako samostatný bod programu. 
 
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. 
Uskutočnilo sa opätovné zasadnutie pracovnej skupiny, ktorá hodnotila odôvodnenosť 
zaslaných pripomienok. Po ich spracovaní bude novela RaPP-u SFZ predložená na schválenie. 

 

Uznesenie č. 09/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na marcové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 5. marca 2019 
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. 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ by sa malo uskutočniť na marcovom zasadnutí 
VV SFZ. 
 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

K bodu 3: Informácia o priebehu realizácie projektu podpory rekonštrukcie a výstavby 
futbalovej infraštruktúry 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval o aktuálnom stave projektu 
zameraného na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 
V rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry bolo ku dnešnému 
dňu: 

• z celkovej rozdelenej sumy 6 mil. EUR prefinancovaných cca. 5mil. EUR 

• z celkového počtu 405 projektov 342 kompletne zrealizovaných a financovaných 
v zmysle zmlúv s partnermi v jednotlivých obciach a mestách 

• partnermi v rámci spolufinancovania preinvestovaných ďalších cca. 3mil. EUR. 
V súvislosti s realizáciou tohto projektu oznámil, že 22 partnerov zaslalo SFZ oficiálnu žiadosť 
o posunutie termínu realizácie projektu. Vzhľadom k tomu, že sa vo všetkých prípadoch 
jednalo o odôvodnené meškanie realizácie projektu a z objektívnych dôvodov nebolo možné 
splniť termín realizácie projektu do 31.12.2018, navrhujeme žiadosť o predĺženie termínu 
realizácie projektu schváliť nasledujúcim partnerom: FKM Karlova Ves, mesto Lučenec, 
obec Važec, obec Jaslovské Bohunice, obec Liptovská Teplička, mesto Topoľčany, OŠK 
Slovenský Grob, obec Parchovany, obec Budimír, mesto Nové Zámky, OŠK Chorvátsky 
Grob, ŠK Heľpa, obec Rovinka, mesto Rožňava, OFK 1950 Priechod, obec Zámutov, 
mestská časť Bratislava – Rusovce, obec Dúbrava, obec Čajkov, obec Jakubany, obec 
Svätý Peter a ŠK Belá. Termín realizácie projektu bude všetkým menovaným partnerom s 
konečnou platnosťou posunutý do 30.6.2019.  

 
Ďalej informoval, že v rámci realizácie 2. etapy projektu došlo k odstúpeniu obce Zlaté Klasy. 
Nasledujúci partneri projekt na základe zmluvy o spolupráci nezrealizovali v termíne do 
31.12.2018 bez zaslania odôvodnenia, resp. žiadosti o predĺženie termínu realizácie projektu: 
mesto Sládkovičovo, obec Bánov, OFK Olováry, obec Teplička, FK Slovan Most pri 
Bratislave, obec Limbach, Podjavorinský športový klub, obec Zázrivá, FK Slavoj Sečovce 
a obec Haniska. S ďalšími úspešnými žiadateľmi o finančnými príspevok nebola z dôvodov 
na strane partnera podpísaná zmluva o spolupráci: Nitrianska investičná, s.r.o., mesto 
Gabčíkovo, MŠK Tisovec, obec Ludrová, obec Malcov, CFK Pezinok – Cajla, FK Duslo 
Šaľa, TJ Baník Hôrka a ŠK Šurany. Uvedeným partnerom, resp. úspešným žiadateľom týmto 
nárok na finančný príspevok v projektu "Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania 
futbalovej infraštruktúry" zaniká. 
 



Keďže okrem vyššie uvedených nerealizovaných projektov, niektorí partneri využili len časť 
celkovo schválenej sumy príspevku, je potrebné zaoberať sa komplexne rozdelením všetkých 
nevyčerpaných finančných prostriedkov. Preto navrhujem, aby pôvodná 7-členná pracovná 
skupina (v zložení 4 zástupcovia RFZ, zástupca ÚLK, predseda KŠI SFZ a projektový manažér 
SFZ) pripravila návrh rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov s prihliadnutím na 
v projekte stanovený regionálny princíp, a to: 

 
• na projekty, ktoré boli v oboch etapách projektu neúspešné z kapacitných dôvodov za 

podmienky, že zo strany žiadateľa bola podaná kompletná žiadosť so všetkými 
náležitosťami alebo  

• na projekty, ktoré boli realizované v rámci oboch etáp v nadštandardnej kvalite, 
maximálne účelne a s vysokou mierou spolufinancovania zo strany partnera. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu podpory 
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. 

2) VV SFZ poveruje pracovnú skupinu prípravou návrhu rozdelenia nevyčerpaných 
prostriedkov v projekte. 

3) VV SFZ schvaľuje predĺženie termínu do 30. júna 2019 na realizáciu projektu 
nasledujúcim partnerom, ktorí nemohli splniť pôvodný termín na základe 
objektívnych a odôvodnených skutočností: FKM Karlova Ves, mesto Lučenec, 
obec Važec, obec Jaslovské Bohunice, obec Liptovská Teplička, mesto Topoľčany, 
OŠK Slovenský Grob, obec Parchovany, obec Budimír, mesto Nové Zámky, OŠK 
Chorvátsky Grob, ŠK Heľpa, obec Rovinka, mesto Rožňava, OFK 1950 Priechod, 
obec Zámutov, mestská časť Bratislava – Rusovce, obec Dúbrava, obec Čajkov, 
obec Jakubany, obec Svätý Peter a ŠK Belá.  

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 4: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre 
legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil aktualizovaný návrh 
programu Konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 1. marca 2019 v Poprade. 
V porovnaní s pôvodným návrhom pribudli dva body, a to: 
 

- Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ za 
rok 2018, 

- Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018-22 
 



Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční  1. marca 2019 predkladá GS SFZ tento návrh 
programu: 

 
1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov, správy mandátovej komisie a 
príhovorov hostí)  
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii 
konferencie  
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ  
4. Udeľovanie ocenení SFZ 
5. Správa Kontrolóra SFZ 
6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru 
7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019 
8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2019 
9. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ za rok 
2018 
10. Schvaľovanie zámeru na uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere pre SFZ 
11. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. 
a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 354/2016 Z. z.   
12. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ  
13. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a 
výchovné v prípade zániku členstva v SFZ 
14. Schvaľovanie návrhu výšky odmeny Kontrolóra SFZ 
15. Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018-22 
16.Informácia zo zasadnutia 55. Valného zhromaždenia SOV a stanovisko SFZ 
k transformovaniu SOV na strešnú organizáciu slovenského športového hnutia  
17. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov 
18. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
19. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov  
20. Diskusia 
21. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie 
SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 5: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2019 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo ekonomickému riaditeľovi SFZ 
Marcelovi Korinekovi, ktorý predstavil návrh rozpočtu SFZ na rok 2019. 

 

   
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2019. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2019 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo ekonomickému riaditeľovi SFZ 
Marcelovi Korinekovi, ktorý predstavil návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2019. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, 
s.r.o. na rok 2019. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: Prerokovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky 
SFZ za rok 2018 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo ekonomickému riaditeľovi SFZ 
Marcelovi Korinekovi, ktorý informoval, že dlhoročná audítorka Ing. Edita Čechová, ktorá bola 
schválená konferenciou 28.06.2018 nemá z vážnych rodinných dôvodov priestor na vykonanie 
auditu účtovnej závierky SFZ za rok 2018. 

Po dôkladnom zvážení bolo ekonomickým riaditeľom SFZ navrhnuté, aby vykonanie auditu 
účtovnej závierky SFZ za rok 2018 vykonala firma AUDIT ALLIANCE, s.r.o.  

Uvedená firma má dlhoročné skúsenosti s audítorstvom, daňovým poradenstvom, ale aj 
vedením účtovníctva. Aj napriek vysokému dátumu, vedia kvalifikované asistovať pri 
zostavení účtovnej závierky za rok 2018 a následne vykonať audit. Uvedená firma má 
skúsenosti s občianskymi združeniami, momentálne auditujú ešte dva veľké športové zväzy. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť spoločnosť AUDIT ALLIANCE, 
s.r.o. ako audítora na vykonanie auditu SFZ za rok 2018. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: Prerokovanie návrhu na uzatvorenie zmluvy o kontokorentnom úvere pre 
SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo ekonomickému riaditeľovi SFZ 
Marcelovi Korinekovi, ktorý informoval, že v dôsledku viacerých prevažne objektívnych 
faktorov sa v uplynulých rokoch vyskytli obdobia, kde bolo veľmi zložité zabezpečiť 
dostatočnú likviditu a adekvátny cash flow SFZ. Krátkodobý pokles likvidity bol spôsobený 
napríklad nenaplnením niektorých rozpočtovaných príjmov, ale vzniká aj systémovo v 
dôsledku určených termínov čerpania transferov z dotácií UEFA a FIFA, ale aj zo štátneho 
rozpočtu, napr. výplatné termíny pre poskytnutie transferu z UEFA sú stanovené na júl, 
september a november a len z týchto transferov môže SFZ zabezpečovať krytie všetkých 



druhov výdavkov podľa schváleného rozpočtu. Finančné prostriedky poskytnuté z FIFA a zo 
štátneho rozpočtu sú prísne účelovo viazané a SFZ z nich nemôže financovať všetky druhy 
režijných nákladov. Na druhej strane môže problém vznikať aj pri financovaní investičných 
projektov, kde sa na preplatenie výdavkov vyžaduje prvotná úhrada a predfinancovanie z 
vlastných zdrojov, t.j. finančné prostriedky sú refundované zo strany UEFA a FIFA až po ich 
skutočnej úhrade z vlastných zdrojov SFZ.  
Práve kvôli krátkodobému a dočasnému vykrytiu časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami SFZ navrhujem, aby SFZ s cieľom zabezpečenia plynulého hospodárenia a úhrady 
nevyhnutných výdavkov v reálnom čase prijal kontokorentný úver od platinového partnera, 
Slovenskej sporiteľne, a.s. Financovanie výdavkov cez kontokorentný úver je bežným 
spôsobom využívaným v obchodnej praxi na dostatočné a krátkodobé vykrytie nedostatku 
vlastných zdrojov organizácie a v tejto súvislosti  zdôrazňujem, že pre SFZ nebude prijatie 
kontokorentného úveru znamenať slabšiu finančnú disciplínu a v priebehu roka bude vždy 
postupovať v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý je záväzný. 
Prijatím úveru sa však zaistí trvalá disponibilita finančných prostriedkov na hlavnom účte SFZ 
a v prípade nevyhnutnosti možnosť čerpania finančných prostriedkov len v aktuálne potrebnej 
výške bez dokladovania účelu úveru. Vychádzajúc z finančnej analýzy adekvátnej výšky 
úverového rámca pre potreby SFZ bol navrhnutý úverový rámec 2 mil. eur, čo predstavuje 
menej ako 10% prevádzkového rozpočtu SFZ. Úver by bol prijatý za štandardných podmienok 
pre tieto typy produktov s tým, že výška úrokov bude záležať od objemu čerpania a doby 
čerpania kontokorentného úveru.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ: 
a) schváliť predložený materiál, 
b) udeliť prezidentovi SFZ mandát rokovať v mene SFZ o podmienkach 

kontokorentného úveru pre SFZ so Slovenskou sporiteľnou, a.s. s úverovým 
rámcom maximálne 2 mil. eur, 

c) splnomocniť prezidenta SFZ na podpis zmluvy o kontokorentnom úvere s 
úverovým  rámcom maximálne 2 mil. eur a prislúchajúcich zmlúv, najmä na 
podpis zmluvy o zriadení záložného práva, kde predmetom zálohu bude majetok 
SFZ, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie pohľadávky Slovenskej sporiteľne, a.s. z 
prijatého kontokorentného úveru. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 



K bodu 9: Prerokovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 
ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.   

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia 
príspevku v zmysle zákona o športe. 

SFZ je  v súlade s § 69 ods. 5 o zákona o športe povinný rozdeliť najmenej: 
a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho 
príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 
rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych 
športoch a 
b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných 
športovcov, pričom kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje Konferencia 
SFZ. 
 
SFZ bude na rok 2019 poskytnutý na základe zmluvy č. 0080/2019/SŠ o poskytnutí príspevku 
uznanému športu v roku 2019 zo dňa 24.1.2019 príspevok uznanému športu vo výške 11 177 
474,00,- eur. Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona o športe je SFZ povinný 
vyčleniť na účely podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe minimálne 1.676.621,- eur a na 
účely podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe minimálne čiastku 2.235.495,- eur.  
 
1. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe 

Príspevok v celkovom objeme 1.676.621,- eur bude rozdelený pomerne podľa počtu aktívnych 
mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 
2018/2019 za podmienky že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí a dohrali jesennú 
časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií Akadémia a ÚTM. Za 
mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže U23. 
 
V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby upozorňujeme, že 
vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako 
prísne účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len 
v  rozsahu identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod 
hrozbou sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si 
nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1300 
futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť 
správnosť evidencie a výkazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné 
zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu 
vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania. 

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude preto futbalovým klubom, ktoré majú na 
príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok: 
 
a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov 
podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), 
keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné 
prostriedky z príspevku poukazovať a 



 
b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku tak ako v predošlých rokoch 
jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na 
príspevok. Tento kredit bude používať na nákup cez katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude 
objednávať u partnerov SFZ cez predajný portál futbalnet.shop, pričom cena za poskytnuté 
služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu. 

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým 
klubom umožnené od 1.3.2019.  
 
V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných 
prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, bude možné použiť 
(reálne uhradiť) len v termíne do 10.12.2019.  
 
V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely 
podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a 
sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu.  
 
Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s 
Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-
42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do 
bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť 
rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. 
software, licencie) je finančný limit vo výške 2.400,- eur.  
 
V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý 
objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením 
finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

2. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe 
Príspevok v minimálnej výške 2.235.495,- eur bude rozdelený medzi futbalové akadémie 
mládeže a ÚTM v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ.  
 
Financovanie futbalových akadémií mládeže a ÚTM je ekonomicky omnoho náročnejšie ako 
výška finančných prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, t.j. SFZ 
prerozdelí na účely rozvoja talentovanej mládeže viac finančných prostriedkov ako minimálna 
hranica upravená zákonom o športe. Z týchto finančných prostriedkov bude financovaný aj 
program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15 (príprava regionálnych a 
oblastných výberov). Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu rozvoja 
talentovaných športovcov bude vychádzať zo schváleného rozpočtu SFZ na rok 2019. Keďže 
SFZ v rámci zostaveného rozpočtu prísne nerozlišuje zdrojové zabezpečenie krytia uvedených 
výdavkov a ich potrebu zabezpečuje okrem vlastných zdrojov a finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu aj z príspevkov od UEFA a FIFA, definitívna suma čerpania finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie konkrétneho mládežníckeho klubu v súlade 



s vymedzeným účelom vrátane zabezpečenia povinného spolufinancovania bude až predmetom 
každoročného vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.  
 
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, finančné prostriedky v minimálnom objeme 2.235.495,- eur 
budú rozdelené v rámci schváleného modelu financovania klubov licenčného systému mládeže 
a podpory regionálnych a oblastných výberov: 
 

a) Pre súťažný ročník 2019/2020: 
 

Ø 13 akadémií mládeže (U6 - U19) – 100.000,- eur/akadémia mládeže (1 FA v ochrannej 
lehote) 

Ø 21 ÚTM (U6 - U15) – 35.000,- eur/ÚTM 
Ø 14 čakateľov (futbalové kluby so základnou licenciou mládeže) – 5.000,- eur/čakateľ 

 
b) Program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15.  

 
Poznámka: časť príspevku sa poskytuje formou materiálno-technického zabezpečenia činnosti 
futbalových klubov a programu podpory talentov SFZ. 

Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu môžu byť použité len v 
intenciách vyššie uvedeného na úhradu výdavkov, ktoré spĺňajú kritéria zaradenia do bežných 
výdavkov podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, najmä na úhradu výdavkov na: 

 
a) odmeny trénerov, športových riaditeľov mládeže a koordinátorov mládeže,  
b) cestovné, ubytovanie a stravné, 
c) prenájom priestorov, zariadení a techniky, 
d) materiálno-technické zabezpečenie, 
e) organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít.  

 
V prípade, že v priebehu roka 2019 dôjde k navýšeniu sumy príspevku dodatkom k zmluve so 
štátom, finančné prostriedky vo výške navýšenej sumy príspevku uznanému športu sa 
prerozdelia dodatočne rovnakým kľúčom, ako je uvedené v bodoch 1. a 2. tohto textu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob a kritéria 
prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. 
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 10: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ. 

Zmeny a doplnenia stanov SFZ vychádzajú najmä z aplikačnej praxe, kde pri analýze 
jednotlivých ustanovení vznikla potreba na novelizáciu navrhovaných ustanovení stanov SFZ. 
Z dôvodu prehľadnosti Vám predkladáme návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ aj 
s odôvodnením. 

Stanovy SFZ sa menia a dopĺňajú takto: 
 

1. V čl. 13 ods. 2 sa vypúšťa slovné spojenie „s medzinárodným prvkom“. 
 
Dôvod: Predmetné ustanovenie nekorešpondovalo s požadovaným vnímaním právomoci 
Športového arbitrážneho súdu v Lausanne zo strany UEFA a FIFA, ktorý nevylučuje zo svojej 
právomoci spory bez medzinárodného prvku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pri 
uplatňovaní predmetného ustanovenia aj na vnútroštátne spory medzi slovenskými klubmi a 
slovenskými hráčmi, postačuje vypustenie slovného spojenia „s medzinárodným prvkom“, 
ktorým by sa vylúčilo potencionálne váhanie uplatnenia ďalšieho procesného riešenia na tejto 
nezávislej medzinárodnej súdnej inštancii. Navrhované znenie ustanovenia je aj v súlade s 
Vyhláškou ministra zahraničných vecí č. 74/1959 Zb. zo 6. novembra 1959 o Dohovore o uznaní 
a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí. 
 

2. V čl. 36 ods. 14 sa slovo „desať“ nahrádza číslicou „15“ a číslica „15“ sa nahrádza 
číslicou „20“. 

 
Dôvod: Uvedený časový rámec sa zosúlaďuje so zmenou v § 17 ods. 1 písm. e) vykonanou 
novelou zákona o športe č. 354/2016 Z. z., podľa ktorej „národný športový zväz zverejňuje na 
svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu zápisnicu a prezenčnú listinu zo 
zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou najneskôr 25 dní odo dňa konania 
zasadnutia“. V zmysle uvedeného je vzhľadom na časovú náročnosť celého procesu 
vyhotovovania, podpisovania a overovania zápisnice dôvodné stanoviť aj v stanovách SFZ 
dlhšiu lehotu, ako bola doterajšia lehota 15 dní. 
 

3. V čl. 37 ods. 5 sa za slovo “predsedu” vkladá čiarka a slovo “podpredsedu”. 
 
Dôvod: Ide o logické doplnenie ustanovenia v záujme jeho jednoznačnosti, nakoľko v ňom nebol 
výslovne uvedený aj podpredseda, čo by mohlo vyvolať výkladové spory o tom, či je aj 
podpredseda orgánu SFZ oprávnený vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť v orgáne SFZ, v 
ktorom bol podpredsedom, až do zvolenia alebo ustanovenia nového podpredsedu. 
 

4. V čl. 39 ods. 2 sa za slovo “odvolanie” vkladá slovo “voleného”. 
 
Dôvod: Zjednodušujú sa formálne pravidlá procesu odvolania členov orgánov, ktorí sú do 
funkcie ustanovení, pričom podľa stanov SFZ ide o tieto orgány/funkcie: nezávislého audítora 
/čl. 42 ods. 3 písm. g) stanov/, trénerov a ostatných členov realizačných tímov reprezentačných 
družstiev /čl. 51 ods. 2 písm. p) stanov/, zástupcu za SFZ do revíznej komisie Slovenského 
futsalu /čl. 51 ods. 2 písm. q) stanov/, predsedov a členov odborných komisií /čl. 51 ods. 2 písm. 



r) stanov/, generálneho sekretára /čl. 54 ods. 1 písm. f) stanov/, vedúcich útvarov SFZ /čl. 62 
ods. 3 písm. f) stanov/, garanta odbornej komisie (čl. 64 ods. 3 stanov) komisie ad hoc, panel 
expertov a pracovné skupiny (čl. 65 ods. 2 stanov). 
 

5. V Čl. 42 ods. 2 písmeno c) znie: 
“c) schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ktorých obsahom je prijatie záväzkov 
prevyšujúcich 2 milióny eur a schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ktorých obsahom 
je plnenie v prospech SFZ prevyšujúce 4 milióny eur,  s výnimkou zmluvných vzťahov, ktoré 
sa týkajú nakladania s účelovo viazanými verejnými prostriedkami alebo inými účelovo 
určených finančnými prostriedkami, ak schvaľovacia pôsobnosť konferencie nie je založená 
osobitným predpisom,”. 
 
Dôvod: Navrhovaná zmena má dve roviny. V prvom rade sa rozlišuje schvaľovacia pôsobnosť 
konferencie a špecifikujú sa finančné limity, pri ktorých je schválenie zmluvného vzťahu 
konferenciou nevyhnutné. Pri prijímaní záväzkov konferencia schvaľuje zmluvný vzťah s 
hodnotou nad 2 milióny eur a pri plneniach v prospech SFZ s hodnotou nad 4 milióny eur. 
Ďalej sa v záujme zjednotenia faktického a právneho stavu upravuje, že predmetom 
schvaľovania na úrovni konferencie nebudú zmluvné vzťahy, ktoré sa týkajú nakladania s 
verejnými prostriedkami, v danom prípade hlavne prostriedkami zo štátneho rozpočtu, pri 
ktorých je priamo vymedzený účel použitia  a podliehajú prísnej kontrole. Konferencia by ďalej 
nemala schvaľovať ani nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré sú účelovo určené a 
nepochádzajú z rozpočtu verejnej správy, napr. účelovo určené peňažné dary. Výnimkou bude 
len prípad, kedy je schválenie použitia finančných prostriedkov konferenciou priamo upravené 
zákonom, alebo iným predpisom - napr. § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe.  
 

6. Čl. 45 ods. 4 písm. g) znie: 
 
„g) vystúpenie prezidenta alebo ním poverenej osoby k plneniu strategického plánu rozvoja 
futbalu alebo k činnosti SFZ, a to najmä v prípade konania konferencie, kde sa schvaľuje 
výročná správa SFZ;“ 
 
Dôvod: Uvedené ustanovenie je potrebné upraviť v súvislosti s aplikáciou predmetného 
ustanovenia stanov v praxi a to osobitne v prípadoch, keď sa ročne koná viac konferencií SFZ. 
SFZ pravidelne informuje svojich členov o svojich činnostiach viacerými informačnými 
kanálmi. Je preto na mieste, aby informácia o činnosti SFZ bola spojená s výročnou správou 
SFZ, ktorá detailne informuje o činnosti SFZ za celý rok. 
 

7. V čl. 48 ods. 7 sa slovo „dve“ nahrádza slovom „viaceré“. 
 
Dôvod: Predmetná úprava sleduje spresnenie interpretácie v tom smere, aby vo výkonnom 
výbore nepôsobili viaceré osoby s rovnakou klubovou príslušnosťou. 
 

8. V čl. 54 odsek 3 znie: 
“3. Prezident je oprávnený v mene SFZ uzatvárať zmluvné vzťahy. Zmluvné vzťahy, ktorých 
obsahom je prijatie záväzkov prevyšujúcich 100.000 eur (aj v úhrne) a zmluvné vzťahy, ktorých 
obsahom je plnenie v prospech SFZ prevyšujúce 500.000 eur (aj v úhrne), je prezident 



oprávnený uzatvoriť až po predchádzajúcom súhlase výkonného výboru alebo konferencie. 
Predchádzajúci súhlas výkonného výboru alebo konferencie podľa predchádzajúcej vety sa 
nevyžaduje, ak ide o zmluvné vzťahy, ktoré sa týkajú nakladania s účelovo viazanými 
verejnými prostriedkami alebo použitia iných účelovo určených finančných prostriedkov, ak 
pôsobnosť výkonného výboru alebo konferencie nie je založená osobitným predpisom.”.  
 
Dôvod: Aj v nadväznosti na zmenu navrhovanú v bode 5 sa precizuje doterajšia úprava 
oprávnenia prezidenta uzatvárať zmluvné vzťahy v mene SFZ. V prvej vete sa navrhuje 
generálne zakotviť pravidlo, že prezident je oprávnený ako štatutárny orgán SFZ uzatvárať 
zmluvné vzťahy v mene SFZ. Druhou vetou sa špecifikuje, že na uzatvorenie zmluvných vzťahov, 
ktorými SFZ prijíma záväzky v hodnote nad 100.000 eur, sa vyžaduje predchádzajúci súhlas 
výkonného výboru, resp. konferencie a finančný limit na schválenie zmluvy, ktorej obsahom je 
plnenie v prospech SFZ, je 500 tis. eur. V poslednej vete je upravená rovnaká výnimka, ako v 
rámci pôsobnosti konferencie SFZ, t. j. na použitie účelovo určených finančných prostriedkov 
z verejných zdrojov a iných prostriedkov, pri ktorých je vymedzený účel použitia, nie je súhlas 
výkonného výboru ani konferencie potrebný, ak nie je v konkrétnom prípade súhlas výkonného 
výboru alebo konferencie vyžadovaný iným osobitným predpisom.  
 

9. V čl. 66 ods. 2 sa na konci pripája veta: “Generálny sekretár zodpovedá aj za plnenie 
rozpočtu a za zmeny rozpočtu vykonávané v priebehu kalendárneho roka najmä  v 
prípade, že vznikne potreba úhrady výdavku, ktorá nie je v rozpočte zabezpečená alebo 
nastane neočakávaný výpadok rozpočtovaných príjmov.”. 

 
Dôvod: Vychádzajúc z toho, že generálny sekretár zodpovedá na zostavenie rozpočtu a 
výročnej správy, mal by zodpovedať aj za plnenie rozpočtu vrátane zmien, ktoré v 
odôvodnených prípadoch v priebehu roka nastávajú. Keďže nie je reálne možné, aby výkonný 
výbor alebo konferencia reagovali na finančnú operatívu, ktorá priebežne prebieha, v 
navrhovanom ustanovení sa explicitne ustanovuje zodpovednosť generálneho sekretára ako 
najvyššieho riadiaceho pracovníka SFZ.  
 

10. Čl. 67 ods. 5 znie: 
 
„(5) SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého príjmami sú najmä 

a) príjmy z členského príspevku, 
b) 5% z odmeny športovej reprezentácie, ktoré sa použijú na úhradu solidárneho 

príspevku podľa Zákona o športe,75) 
c) solidárny príspevok podľa osobitného predpisu FIFA a  SFZ,76) 
d) príjmy podľa rozhodnutia konferencie alebo výkonného výboru, 
e) iné príjmy.“ 

 
 
Dôvod: Predmetná úprava reaguje na reálne napĺňanie fondu aj v zmysle predmetných 
ustanovení zákona o športe. Zavádza sa aj tzv. demonštratívny výpočet, a teda príkladom sa 
uvádzajú príjmy fondu podpory mládežníckeho futbalu. 
 
 



11. Čl. 67 ods. 7 písm. b) znie: 
 
„b) použitím príspevku uznanému športu,“ 
 
Dôvod: Predmetná úprava spresňuje formuláciu v súvislosti s príspevkom uznanému športu pri 
výdavkoch SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie 
stanov SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 11: Prerokovanie návrhu na riešenie nároku asociácie na solidárny príspevok 
a výchovné pri zániku členstva v SFZ 

Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval, 
že v nadväznosti na predchádzajúce uznesenia VV SFZ a Konferencie SFZ je pripravený návrh, 
aby VV SFZ odporučil delegátom Konferencie SFZ, aby za účelom riešenia nároku SFZ na 
solidárny príspevok a výchovné vylúčili členov SFZ, u ktorých existuje dôvod na vylúčenie zo 
SFZ v zmysle čl. 26 ods. 1 písm. c) Stanov SFZ (v súťažných ročníkoch 2017/18 a 2018/19 
neprihlásili do súťaže ani jedno družstvo). 
Zároveň bolo navrhnuté, aby VV SFZ odporučil Konferencii SFZ uložiť generálnemu 
sekretárovi SFZ povinnosť zabezpečiť, aby matrika SFZ pri všetkých hráčoch registrovaných 
za kluby, ktorých členstvo v SFZ zaniklo vrátane ich právnych predchodcov (rozhodujúce je 
rovnaké IČO), v súlade s čl. 36 ods. 8 a čl. 38 ods. 5 RaPP SFZ, bodom 2 ods. 3 prílohy 5 FIFA 
RSTP a bodom 3 ods. 4 prílohy 4 FIFA RSTP zapísala Slovenský futbalový zväz ako subjekt, 
ktorý má nárok na solidárny príspevok od vykonania zápisu zmeny a aby táto zmena bola 
zapísaná aj do hráčskych pasov bývalých hráčov týchto klubov, ktorí pôsobia alebo budú 
pôsobiť v zahraničí. 
Členovia VV SFZ zároveň obdržali zoznam futbalových klubov – členov SFZ navrhovaných 
na vylúčenie zo SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie 
na solidárny príspevok a výchovné pri zániku členstva v SFZ. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ vylúčiť futbalové kluby z členstva 
v SFZ podľa priloženého zoznamu. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 12: Prerokovanie návrhu výšky odmeny Kontrolóra SFZ 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v zmysle § 12 ods. 7 zákona č. 440/2015 
Z. z. o športe môže byť za výkon funkcie kontrolóra kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu 
času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej 
organizácie. V tejto súvislosti dodal, že kontrolórovi SFZ bol pripravený návrh zmluvy, 
v zmysle ktorej sa stanovil záväzok kontrolóra vykonávať svoju funkciu najmä v súlade so 
zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a stanovami SFZ  a záväzok SFZ uhradiť kontrolórovi 
odmenu vo výške 500,- EUR mesačne za výkon funkcie a náhradu za stratu času a nahradiť 
kontrolórovi účelne vynaložené náklady spojené s výkonom jeho funkcie najmä v zmysle 
vnútorného predpisu SFZ o cestovných náhradách. 

V súvislosti s tým, že na Konferencii SFZ dňa 1. marca 2019 bude schvaľovaná výška odmeny 
pre kontrolóra SFZ vo výške 500,- EUR a v zmysle toho, že p. Štefan Vaľko vykonáva funkciu 
kontrolóra SFZ od svojho zvolenia na Konferencii SFZ dňa 28. júna 2018, bolo navrhnuté p. 
Štefanovi Vaľkovi vyplatiť jednorazovú odmenu predstavujúcu 8 mesačných odmien odo dňa 
zvolenia za kontrolóra SFZ na Konferencii SFZ zo dňa 28. júna 2018. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť mesačnú odmenu 
Kontrolóra SFZ vo výške 500,- EUR. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Kontrolórovi SFZ 
jednorazovú odmenu vo výške 8 mesačných odmien odo dňa zvolenia za 
Kontrolóra SFZ dňa 28. júna 2018. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Organizačného a návštevného 
poriadku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Organizačného 
a návštevného poriadku SFZ. 



Uvedená novelizácia vychádza z potreby upraviť ustanovenia Organizačného a návštevného 
poriadku SFZ v súvislosti zo znením zákona č. 1/2014 Z. z. o organizácii verejných športových 
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
Organizačný a návštevný poriadok futbalových stretnutí organizovaných Slovenským 
futbalovým zväzom z 1. júla 2014 bol upravený najmä v týchto ustanoveniach: 
 
V článku 3 sa písmeno b) dopĺňa bodmi 5 a 6, ktoré znejú: 

„5. nadrozmernú príručnú batožinu, za ktorú sa považuje príručná batožina presahujúca 
rozmery 25 x 25 x 25 cm alebo ktorá sa nezmestí pod sedadlo diváka a obmedzuje tak 
ostatných divákov v plynulom pohybe pomedzi rady sedadiel v hľadisku, 

 
6. veci uvedené v čl. 6 ods. 1 písm. c) až g).“ 
 
Článok 3 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: 
„i) informovať účastníka na možnosť odloženia si nadrozmernej príručnej batožiny (písm. b) 
bod 5) do úschovne batožín, ak je v mieste podujatia organizátorom zriadená.“ 
 
Článok 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 
„(4) Zoznam vecí uvedených v odseku 1, ktoré je zakázané vnášať na štadión, je znázornený 
na piktogramoch, ktoré sú uvedené v prílohe. Piktogramy zakázaných vecí sú spravidla 
zobrazené na vstupenkách a na informačných tabuliach pri vstupoch na štadión.“ 
Za článok 13 sa vkladá článok 13a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„Článok 13a 
Kamerový systém a záznam z monitorovania 

(1) SFZ upovedomuje účastníkov, že v prípade rizikového podujatia je ako organizátor 
podujatia v zmysle § 21 ods. 1 zákona povinný zriadiť pri vchodoch a východoch štadióna a v 
priestoroch štadióna kamerový systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité 
monitorovanie uvedených priestorov a identifikáciu účastníka alebo iného predmetu a 
zabezpečiť z tohto monitorovania záznam v digitálnej forme, ktorý je možné v zmysle § 21 ods. 
4 zákona využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, 
občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania a vedenia a využívania informačného 
systému podľa § 22 zákona a na účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a 
bezpečnosti štátu. Zároveň je SFZ v zmysle § 6 ods. 1 písm. r) povinný tento záznam z 
monitorovania sprístupniť (oprávneným osobám a orgánom).  
(2) SFZ upovedomuje účastníkov, že spracúvanie ich osobných údajov podľa odseku 1 je 
nevyhnutné a vykonáva sa na základe zákona a z dôvodu verejného záujmu, tzn. že k 
spracúvaniu osobných údajov nie je potrebný súhlas účastníka.“. 
8. Poriadok sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:: 



„Príloha k organizačnému a návštevnému poriadku futbalových stretnutí organizovaných 
Slovenským futbalovým zväzom 
Zoznam vecí zakázaných vnášať na štadión v piktogramoch“. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Organizačného a návštevného poriadku 
SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a Slovenským futsalom na roky 
2019 – 2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval, že o rokovaniach SFZ s predstaviteľmi občianskeho združenia Slovenský futsal 
(ďalej len „SF“), ktorých predmetom bolo návrh novej rámcovej zmluvy o vzájomnej 
spolupráci medzi SFZ a SF (ďalej len „zmluva“), ktorej existenciu predpokladá čl. 21 ods. 1 
stanov SFZ, na ďalšie obdobie.  

Návrh zmluvy medzi SFZ a SF na ďalšie obdobie sa výrazne obsahovo nezmenilo vzhľadom 
na prechádzajúce uzatvorené návrhy schválené VV SFZ. Vzájomné rokovania predstaviteľov 
SFZ a SF dospeli k názorovému konsenzu v dvoch najzásadnejších bodoch.  
 

- splnenie zákonných a zmluvných podmienok na príjem finančných prostriedkov vo 
výške 260.000,- EUR ročne poskytnutých SFZ z príspevku uznanému športu a dotácie 
Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ) v zmysle § 65 a 
nasl. zákona 440/2015 Z. z. o športe a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZoŠ“), ktorá je v súlade s prerokovaným návrhom 
rozpočtu SFZ na rok 2019, 

- doba uzavretia zmluvy na obdobie 2019 – 2021 (3 roky). 
 
V rámci diskusie k tomuto bodu programu sa členovia VV SFZ zhodli na tom, aby bol v zmluve 
upravený čl. VI ods. 8 tak, aby zástupca futsalu nebol do budúcnosti členom Revíznej komisie 
SFZ. Rovnako požiadali, aby táto úprava bola zapracovaná do aktuálnej predloženej novely 
Stanov SFZ.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy medzi SFZ a Slovenským futsalom na roky 2019 – 
2021 s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na pokračovanie žiačok WU15 FK Senica v súťaži na 
základe odporučenia ŠTK SFZ a vyjadrenia klubov 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval o podaní klubu FK Senica, ktorý sa obrátil na ŠTK SFZ so žiadosťou, aby družstvo 
žiačok tohto klubu mohlo pokračovať aj v jarnej časti súťažného ročníka 2018/19. 
Odôvodnenie: 
Dorastenky WU19 FK Senica boli zo súťaže vylúčené za spôsobenie troch kontumácií. V 
zmysle RS SFZ čl. 22 by mali byť vylúčené aj žiačok WU15, keďže tieto tvoria dvojičku.  
Senica požiadala listom o možnosť ďalej pokračovať v tejto súťaži družstvu WU15.  
 
ŠTK SFZ oslovila všetkých 7 družstiev zo skupiny “A”, či s takýmto riešením súhlasia. Šesť 
futbalových klubov sa vyjadrilo kladne, klub Spartak Trnava uviedol, že akceptuje akékoľvek 
rozhodnutie ŠTK SFZ. 
ŠTK SFZ sa stotožnila s riešením, aby klub FK Senica WU15 pokračoval v súťaži. Preto 
sa obrátila na VV SFZ, aby rozhodol v prospech klubu a do budúcnosti riešil úpravu RS SFZ  
konkrétne čl.22 (I. liga – dorastenky / žiačky – dvojičková súťaž, odsek zostup), ktorý sa 
zaoberá automatickým vylúčením druhého z klubov (dvojičiek) a to tak, že pri obdobnej situácii 
nebude futbalový klub automaticky vylúčený zo súťaže, ale VV SFZ ho môže ponechať 
v súťaži po kladnom vyjadrení všetkých zainteresovaných klubov. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na pokračovanie žiačok WU15 FK Senica v súťaži na 
základe odporučenia ŠTK SFZ a vyjadrenia klubov. 

2) VV SFZ odporúča do ďalšieho súťažného ročníka upraviť RS SFZ v čl. 22 (I. 
liga – dorastenky / žiačky – dvojičková súťaž, odsek zostup), ktorý sa zaoberá 
automatickým vylúčením druhého z klubov (dvojičiek) tak, že futbalový klub 
nebude automaticky vylúčený zo súťaže, ale VV SFZ ho môže v odôvodnených 
prípadoch ponechať v súťaži po kladnom vyjadrení všetkých zainteresovaných 
klubov. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 16: Informácia o vypracovanom stanovisku LPaEK SFZ k výkladu pojmu 
„konflikt záujmov“ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval členov VV SFZ, že v uplynulých dňoch sa 
SFZ obrátil na LPaEK SFZ so žiadosťou o opätovné preskúmanie postavenia osoby „delegáta 
stretnutia“ z hľadiska jeho zaradenia medzi orgány pôsobiace v rámci SFZ s ohľadom na dikciu 
ustanovenia článku 35 ods. 3 stanov SFZ. Rovnako išlo o žiadosť o stanovisko k vhodnosti 
použitia rozširujúceho výkladu kontrolného orgánu SFZ za predpokladu existencie taxatívneho 
výpočtu kontrolných orgánov v stanovách SFZ.    

LPaEK SFZ po vypracovaní otázok zaslala nasledovné stanovisko:   

1. Je možné osobu „delegáta stretnutia“ považovať na účely SFZ za kontrolný 
orgán aj napriek skutočnosti, že stanovy SFZ v rámci pozitívneho vymedzenia 
kontrolných orgánov takúto osobu do tohto pozitívneho vymedzenia 
nezahŕňajú?   

Legislatívno – právna a etická komisia (ďalej len komisia) si pri vypracovaní svojho 
predchádzajúceho stanoviska bola vedomá legislatívneho obmedzenia v podobe „pozitívneho 
vymedzenia“ kontrólnych orgánov uvedených v článku 35 odsek 3 Stanov, avšak pre účely 
odpovede na položenú otázku : Je výkon funkcie delegáta stretnutí SFZ zlúčiteľný 
s výkonom funkcie v inom orgáne pôsobiacom v rámci Slovenského futbalového zväzu? 
Ak áno, za akých podmienok? bolo potrebné vysporiadať sa s „predbežnou otázkou“ k akému 
druhu orgánu podradiť funkciu delegáta stretnutí SFZ. Tak ako sme uviedli v predchádzajúcom 
stanovisku stanovy SFZ rozlišujú v zásade tieto druhy orgánov :  

1/orgány s rozhodovacou pôsobnosťou,  

2/ orgány s riadiacou pôsobnosť,  

3/ orgány s kontrolnou pôsobnosťou.  

Funkcia „delegáta stretnutí“ nie je v stanovách ani v ostatných predpisoch SFZ exaktne 
definovaná, preto bolo potrebné použiť jazykový a gramatický výklad celého čl. 77 Súťažného 
poriadku SFZ.  

Zodpovedaním predbežnej otázky si komisia vytvorila právny základ na zodpovedanie 
samotnej otázky s akým výkonom funkcie v inom orgáne SFZ je zlučiteľný výkon funkcie 
delegáta stretnutí.  
 
Na novo položenú otázku komisia preto poskytuje odchýlne stanovisko, v tom smere, že osoba 
„delegát stretnutia“ v kontexte pozitívneho vymedzenia kontrolných orgánov SFZ 
definovaných v článku 35 odsek 3 nie je kontrolným orgánom na účely SFZ.  
 
2. Je vôbec možné delegáta stretnutia ako športového odborníka, ktorý plní úlohy podľa 

zákona č. 1/2014 Z. z. a predpisov SFZ považovať za “orgán” podľa zákona alebo 
predpisov SFZ? 

Pre zodpovedanie tejto otázky je potrebné definovať pojem „orgán“ v kontexte 
verejnoprávnych noriem upravujúcich organizáciu a činnosť SFZ. Na tento účel môžeme pojem 
orgán definovať ako subjekt administratívnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi orgánom 



a fyzickou osobou, právnickou osobou alebo medzi orgánmi navzájom. Tieto vzťahy majú 
spravovací charakter a zakladajú sa na nerovnosti subjektov, pričom orgán je vždy nadriadeným 
subjektom vzťahu.  

Na účel položenej otázky je preto potrebné skúmať, či delegát stretnutia je subjektom, ktorý má 
vo vzťahoch s inými subjektmi (fyzické osoby, právnické osoby, iné orgány) nadriadený vzťah.  
 
Podľa ust.§ 2 písm. i/ bod 3/ zákona č. 1/2014 Z.z., „na účely tohto zákona sa rozumie 
účastníkom podujatia fyzická osoba, ktorá sa z dôvodu konania podujatia zdržiava na mieste 
konania podujatia alebo v jeho blízkosti, premiestňuje sa k miestu konania podujatia alebo 
odchádza z miesta konania podujatia, najmä  
1. divák,  
2. osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s výkonom športovej činnosti,  
3. osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním podujatia,  
 
Podľa ust.§ 6 ods. 3/ písm. g/ zákona č. 1/2014 Z.z., „zabezpečiť uskutočnenie porady za 
účasti hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra určeného organizátorom podujatia, 
bezpečnostného manažéra hostí, osoby delegovanej národným športovým zväzom alebo 
športovým zväzom (ďalej len "delegát zväzu"), zástupcu prevádzkovateľa strážnej služby, 
príslušníka Policajného zboru, osoby, ktorú obec poverila v jej mene vykonávať dozor (ďalej 
len "dozorný orgán"), zástupcu hasičskej jednotky, zástupcu záchrannej zdravotnej služby, a ak 
je to potrebné aj ďalších osôb zúčastňujúcich sa na príprave a priebehu podujatia, a to 
najmenej päť dní pred konaním podujatia a v deň konania podujatia; ak je na základe nových 
skutočností podujatie označené za rizikové v čase kratšom ako päť dní pred začiatkom podujatia, 
organizátor podujatia zabezpečí uskutočnenie takejto porady bezodkladne po označení 
podujatia za rizikové a v deň konania podujatia.  
Podľa ust.§ 13 ods. 12/ zákona č. 1/2014 Z.z., „Odborne spôsobilou osobou pre odbornú 
prípravu podľa odseku 5 písm. e) je fyzická osoba, ktorá sa najmenej dva roky podieľa na 
organizovaní a riadení usporiadateľskej činnosti ako príslušník Policajného zboru, príslušník 
obecnej polície, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, odborne spôsobilý zamestnanec 
prevádzkovateľa strážnej služby alebo ako delegát zväzu. 
 
Podľa ust.§ 13a zákona č. 1/2014 Z.z., „Odborná spôsobilosť na výkon činností delegáta 
zväzu sa získava absolvovaním odbornej prípravy a úspešným vykonaním skúšky. Preukazuje 
sa osvedčením delegáta zväzu.   
(2) Odborná príprava delegáta zväzu obsahuje teoretickú prípravu a praktickú prípravu 
zameranú na získanie vedomostí, schopností a zručností v oblastiach podľa § 13 ods. 5 
potrebných na výkon činnosti delegáta zväzu.   
(3) Odbornú prípravu delegáta zväzu zabezpečuje národný športový zväz prostredníctvom 
odborne spôsobilých osôb pre jednotlivé oblasti podľa § 13 ods. 5, ktoré určujú rozsah 
teoretickej prípravy a praktickej prípravy.   
(4) Pri odbornej príprave a skúške delegáta zväzu sa postupuje podľa § 10 ods. 6 a 7. Po 
úspešnom vykonaní skúšky národný športový zväz vydá uchádzačovi osvedčenie delegáta zväzu.   
(5) Osvedčenie delegáta zväzu obsahuje   
a) meno, priezvisko, dátum narodenia,   
b) identifikačné číslo,   



c) obdobie platnosti osvedčenia delegáta zväzu,   
d) označenie osoby, ktorá viedla odbornú prípravu,   
e) označenie národného športového zväzu, ktorý osvedčenie delegáta zväzu vydal a   
f) miesto a dátum vydania osvedčenia delegáta zväzu.   
(6) Na podmienky výkonu činnosti delegáta zväzu sa rovnako vzťahuje § 13. 
 
Podľa ust.§ 14 ods.2/ písm. i/zákona č. 1/2014 Z.z., „člen usporiadateľskej služby je povinný 
predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie 
bezpečnostného manažéra alebo preukaz usporiadateľa organizátorovi podujatia, dozornému 
orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a delegátovi zväzu.  
 
Podľa ust.§ 19 ods. 1/ zákona č. 1/2014 Z.z. 
(1) Ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie s osobitným režimom, vykonáva dozor aj 
príslušný národný športový zväz alebo príslušný športový zväz prostredníctvom delegáta zväzu.   
(2) Športový zväz oznámi najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia organizátorovi 
podujatia a Policajnému zboru meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty a telefonický 
kontakt delegáta zväzu.   
(3) Delegát zväzu je povinný zúčastniť sa na príprave podujatia a na podujatí, dozerať a 
hodnotiť dodržiavanie povinností podľa tohto zákona a vnútorných predpisov príslušného 
športového zväzu upravujúcich organizovanie podujatí organizátorom podujatia, 
usporiadateľskou službou a ostatnými účastníkmi podujatia. Delegát zväzu o zistených 
nedostatkoch týkajúcich sa organizácie a bezpečnosti podujatia bezodkladne upovedomí 
hlavného usporiadateľa alebo bezpečnostného manažéra s požiadavkou na ich odstránenie.   
(4) Ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, 
zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia delegát zväzu ústnym vyhlásením vyzve 
organizátora podujatia prostredníctvom hlavného usporiadateľa na prerušenie podujatia alebo 
ukončenie podujatia v súlade so športovými pravidlami.   
(5) Delegát zväzu je oprávnený v súvislosti s vykonávaním dozoru na podujatí vyhotovovať 
obrazové, zvukové alebo iné záznamy preukazujúce nevhodné konanie alebo správanie 
účastníkov podujatia a plnenie povinností organizátora podujatia vrátane zistených 
nedostatkov a opatrení prijatých na ich odstránenie.   
(6) Delegát zväzu o svojich zisteniach, odporúčaniach a opatreniach vypracuje písomnú správu, 
v ktorej informuje o priebehu podujatia. Prílohou správy sú záznamy vyhotovené podľa odseku 
5. Písomnú správu delegát zväzu predkladá príslušnému orgánu športového zväzu na 
prerokovanie a prijatie potrebných opatrení.   
(7) Správu podľa odseku 6 a jej prílohy je možné využiť len na účely trestného konania, 
priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho 
konania a na účely vedenia a využívania informačného systému podľa § 22.   
(8) Športový zväz, ktorý vykonáva dozor na rizikovom podujatí alebo podujatiach s osobitným 
režimom, zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam delegátov zväzu, v ktorom je uvedené 
meno a priezvisko delegáta zväzu. 
Podľa ust.§ 22 zákona č. 1/2014 Z.z.,  
(5) Informačný systém okrem evidencie podľa odseku 2 obsahuje aj evidenciu hlavných 
usporiadateľov, bezpečnostných manažérov, usporiadateľov a delegátov zväzu.   
(6) Evidencia hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov, usporiadateľov a 
delegátov zväzu obsahuje   



a) meno a priezvisko hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, usporiadateľa a 
delegáta zväzu,   
b) rodné číslo alebo číslo identifikačného dokladu, ak ide o štátneho príslušníka iného štátu,   
c) dátum narodenia,   
d) pohlavie,   
e) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,   
f) štátnu príslušnosť,   
g) príslušnosť alebo iný vzťah k športovému klubu,   
h) druh športu, pri podujatiach ktorého vykonáva činnosť usporiadateľskej služby,   
i) fotografiu tváre,   
j) obdobie platnosti osvedčenia hlavného usporiadateľa, osvedčenia bezpečnostného manažéra, 
preukazu usporiadateľa a osvedčenia delegáta zväzu,   
k) lekársky posudok o spôsobilosti osoby na výkon činnosti usporiadateľskej služby a čestné vyhlásenie o 
bezúhonnosti,   
l) údaje o priestupkoch podľa § 25 ods. 2, § 26 ods. 1 a 2, uložených sankciách a opatreniach.  
 
Podľa ust.§ 25 zákona č. 1/2014 Z.z.,  
(5) Priestupku sa dopustí delegát zväzu, ak   
a) sa nezúčastní bez riadneho ospravedlnenia na príprave a priebehu podujatia podľa § 19 ods. 
3, alebo   
b) nevypracuje alebo nepredloží písomnú správu podľa § 19 ods. 6.  
 
Podľa ust.§ 26 zákona č. 1/2014 Z.z.,  
(1) Priestupku diváckeho násilia sa dopustí ten, kto   
f) v súvislosti s účasťou na podujatí hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora 
podujatia, hlavného usporiadateľa, usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, zamestnanca 
prevádzkovateľa strážnej služby, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka 
Policajného zboru, delegáta zväzu alebo dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým 
zobrazením alebo iným spôsobom,  
 
Podľa ust.§ 31a zákona č. 1/2014 Z.z.,  
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016  
Odborná spôsobilosť delegáta zväzu získaná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 
zostáva zachovaná do 31. decembra 2018. Od 1. januára 2019 sa na takého delegáta zväzu 
vzťahuje opakované overenie odbornej spôsobilosti podľa § 13a ods. 6. 
 
Z vyššie uvedených definícií vyplýva, že delegát stretnutia je zákonom č.1/2014 Z.z., 
definovaný ako osoba, ktorá sa na podujatí zúčastňuje v súvislosti s organizovaním 
podujatia.  
Pokiaľ teda v pôsobení delegáta stretnutia hľadáme znaky „orgánu“ ktorý je vždy nadriadený 
subjektom konkrétneho vzťahu, potom tento znak vidíme v  ust.§ 14 ods.2/ písm. i/zákona č. 
1/2014 Z.z., „člen usporiadateľskej služby je povinný predložiť na vyzvanie doklad totožnosti a 
osvedčenie hlavného usporiadateľa, osvedčenie bezpečnostného manažéra alebo preukaz 
usporiadateľa organizátorovi podujatia, dozornému orgánu, príslušníkovi Policajného zboru a 
delegátovi zväzu.  
Rovnako aj ust. § 19 zákona č.1/2014 Z.z., priznáva delegátovi zápasu postavenie „orgánu“ so 



zákonnými oprávneniami, ktorými sú vymedzené subjekty povinné sa podriadiť. 
Zákon č. 1/2014 Z.z., v ust. § 26 dokonca delegáta stretnutia postavil na úroveň takmer 
„verejného činiteľa“, keď mu priznal ochranu pred diváckym násilím, ktoré definuje ako 
priestupok. 
 
V zmysle predpisov SFZ je delegát stretnutia vymedzený v článku 77 a 78 Súťažného 
poriadku, pričom podľa ods. 1/ Riadiaci zväz deleguje na súťažné stretnutie delegáta zväzu 
vo funkcii delegáta stretnutia alebo pozorovateľa rozhodcov s požadovanou kvalifikáciou, ktorý 
a/ zastupuje riadiaci zväz na stretnutí a dozerá na organizáciu stretnutia, jeho priebeh 
a bezpečnosť, sleduje a hodnotí správanie sa jeho účastníkov, dozerá na iné delegované osoby 
pri plnení ich povinností, 
b/ sleduje, dozerá a hodnotí rozhodcu a asistentov rozhodcu, náhradného rozhodcu, ak je 
náhradný rozhodca delegovaný 
  
Z vyššie uvedeného podľa nášho názoru vyplýva, že na účely plnenia úloh podľa zákona 
č.1/2014 Z.z., ako aj predpisov SFZ je možné delegáta stretnutia považovať za „orgán“. 

 

3. Bolo by možné zodpovedať na otázky uvedené v žiadosti GS SFZ zo dňa 12.12.2018 
bez striktného zaradenia „delegáta stretnutia“ do niektorého z typov orgánov 
SFZ?   

Otázka číslo 3 sa čiastočne prekrýva s otázkou číslo 1 preto poukazujeme na odpoveď k otázke 
číslo 1.  Považujeme za potrebné doplniť, že za orgán by sme mohli považovať označenie pre 
fyzickú osobu, organizačný útvar alebo právnickú osobu, ktorí na základe svojej funkcie, 
zákonného zmocnenia alebo špeciálneho splnomocnenia môžu v určenom rozsahu konať v 
mene právnickej osoby. Orgán je teda to isté ako splnomocnenec či zástupca právnickej osoby. 
V rámci toho vymedzenia by sme delegáta stretnutia mali považovať za orgán SFZ. Význam 
funkcie delegáta by sme mohli vymedziť zo zákona, stanov a postavenia jeho funkcie. Delegát 
stretnutia na základe poverenia športového zväzu dozerá na správny priebeh súťaží, dbá na 
dodržiavanie platných športových pravidiel vydaných príslušným športovým zväzom, ale aj 
sleduje rozhodovanie rozhodcov, správanie hráčov, trénerov, funkcionárov, usporiadateľov a 
obecenstva. V prípade potreby zabezpečuje poriadok na súťaži. Kontroluje ako sa plnia normy 
a smernice riadiaceho orgánu. Na základe vymedzenie niektorých jeho funkcií by sme 
delegáta stretnutia mali zaradiť medzi orgán svojho druhu („sui generis“) alebo orgán so 
zmiešanými právomocami s prevažujúcimi kontrolnými funkciami. 

V kontexte naznačeného, vo vzťahu k otázkam položeným ešte v žiadosti GS SFZ z 12. 12. 
2018 ohľadne nezlučiteľnosti funkcií a prípadnom vzniku konfliktu záujmov pri výkone 
funkcie delegáta stretnutia, LPaEK SFZ odkazuje na svoje predchádzajúce stanovisko vo veci 
pod č. 11/2017 z 11. 12. 2017, kde bola obdobná otázka už riešená. 

Odpoveď na otázku pod č. 4) (Može byť člen Disciplinárneho orgánu Slovenského futbalového 
zväzu zároveň delegátom stretnutí SF alebo SFZ?) znela nasledovne: 

Môže, ale zároveň je v disciplinárnom orgáne vylúčený z prejednávania a rozhodovania vecí, 
ktoré súvisia so stretnutiami, ohľadne ktorých vykonával funkciu delegáta stretnutia. 



S týmto záverom sa LPaEK SFZ naďalej plne stotožňuje a odkazuje na zdôvodnenie stanoviska 
č. 11/2017 z 11. 12. 2017. Delegát stretnutia, ako riadny člen SFZ vo všeobecnosti môže 
pôsobiť ako člen akéhokoľvek Disciplinárneho orgánu (komory na riešenie sporov, 
disciplinárnej komisie, odvolacej komisie a licenčných orgánov), avšak musí byť vylúčený 
z prejednávania a rozhodovania vecí súvisiacich so stretnutiami, kde vykonával funkciu 
delegáta stretnutia z ktorého podával správu (svoj pohľad na priebeh konkrétneho stretnutia), 
nakoľko tá by bola jedným z hlavných podkladov resp. dôkazom v prípadnom disciplinárnom 
konaní, ktorá skutočnosť by mu bez pochýb znemožňovala byť v disciplinárnom konaní 
nestranným a nezávislým arbitrom. 

K otázke zo žiadosti GS SFZ z 12. 12. 2018: Pri výkone akej činnosti dochádza ku konfliktu 
záujmov u delegáta stretnutí SFZ, LPaEK SFZ ešte dopĺňa nasledovné. 

Podľa čl. 51 ods. 2 písmeno m) Stanov SFZ, Výkonný výbor najmä schvaľuje nominačné listiny 
rozhodcov a delegátov súťaží riadených SFZ a navrhuje rozhodcov a delegátov na listiny UEFA 
a FIFA. 

Podľa čl. 77 ods. 1 Súťažného poriadku SFZ, Riadiaci zväz deleguje na súťažné stretnutie 
delegáta zväzu vo funkcii delegáta stretnutia alebo pozorovateľa rozhodcov s požadovanou 
kvalifikáciou, ktorý 

a)  zastupuje riadiaci zväz na stretnutí a dozerá na organizáciu stretnutia, jeho priebeh a 
bezpečnosť, sleduje a hodnotí správanie sa jeho účastníkov, dozerá na iné delegované osoby 
pri plnení ich povinností, 

b)  sleduje, dozerá a hodnotí rozhodcu a asistentov rozhodcu, náhradného rozhodcu, ak 
je náhradný rozhodca delegovaný. 

S poukazom na citované ustanovenia Stanov SFZ, Súťažného poriadku SFZ, ako aj na čl. 38 
ods. 7 Stanov SFZ, LPaEK SFZ konštatuje, že u delegáta stretnutí SFZ existuje, resp. 
minimálne hrozí konflikt záujmov v súvislosti s výkonom funkcie člena Výkonného výboru 
SFZ, nakoľko Výkonný výbor schvaľuje nominácie delegátov súťaží riadených SFZ, teda 
vyberá a schvaľuje zoznam všetkých delegátov, z ktorých bude následne, pre účely 
konkrétnych zápasov tak na domácej ako aj medzinárodnej úrovni, vybratá (delegovaná) osoba 
do funkcie delegáta stretnutia. Člen Výkonného výboru by teda načrtnutým postupom mohol 
rozhodovať sám o sebe, ak by mal záujem o pôsobiť ako delegát stretnutia a chcel by sa dostať 
do nominačnej listiny delegátov, ktorá skutočnosť jednoznačne vytvára priestor pre konflikt 
záujmov. 

Rovnaká a vo vzťahu k prípadnému vzniku konfliktu záujmov ešte závažnejšia situácia nastáva 
pri Riadiacom zväze, ktorý v zmysle čl. 77 ods. 1 Súťažného poriadku SFZ deleguje už 
konkrétneho človeka (delegáta zväzu) vo funkcii delegáta stretnutia na individuálne určené 
súťažné stretnutie. Členovia orgánu vykonávajúceho v mene Riadiaceho zväzu uvedenú 
pôsobnosť (komisia delegátov), nemôžu zároveň vykonávať funkciu delegáta stretnutia, 
nakoľko delegovaním vlastnej osoby do funkcie delegáta konkrétneho stretnutia by sa zjavne 
dostali do konfliktu záujmov. Aj v tomto prípade by rozhodovali sami o sebe a týmto postupom 
by sa im umožnilo vyberať si zápasy podľa atraktivity, vlastného subjektívneho záujmu, 
a podobne, čo je v rozpore s nestranným a objektívnym výberom delegátov. 

 



4. Umožňuje taxatívny výpočet kontrolných orgánov SFZ jednoznačne definovať osobu 
„delegáta stretnutia“ ako kontrolný orgán SFZ? 

 

S poukazom na odpoveď k otázke číslo 1/ je odpoveď nie 

 

5. Odporúčate doplniť do predpisov SFZ negatívne vymedzenie kontrolných orgánov 
na účely posudzovania kontrolných orgánov podľa predpisov SFZ alebo by mohlo 
postačovať existujúce pozitívne vymedzenie? 

Podrobným rozpracovaním tejto problematiky dospela komisia k záveru, že existujúce 
vymedzenie kontrolných orgánov na účely posudzovania kontrolných orgánov podľa 
predpisov SFZ je dostačujúce. 

 

Členovia VV SFZ v rámci diskusie k tomuto bodu požiadali o zodpovedania ďalšej doplňujúcej 
otázky týkajúcej sa špecifickej situácie v rámci danej problematiky. Otázka smerovala 
k zlučiteľnosti výkonu riadiacej funkcie (napr. štatutárneho orgánu) u člena SFZ, ktorý 
združuje skupinu členov SFZ v rovnakej súťaži (avšak nezabezpečuje riadenie danej súťaže), 
s výkonom funkcie delegáta stretnutí v danej súťaži so združenými členmi SFZ, prípadne 
v iných súťažiach. Teda konkrétne o otázku: 

Je možné, aby štatutárny orgán príp. riadiaci pracovník (na určitom stupni riadenia) 
člena SFZ, ktorý združuje iných členov SFZ v rámci jednej súťaže (ale nezabezpečuje 
riadenie tejto súťaže), vykonával zároveň funkciu delegáta stretnutí v tejto príp. v iných 
súťažiach? 

Vypracovaným stanoviskom LPaEK SFZ na túto otázku sa budú členovia VV SFZ zaoberať na 
marcovom zasadnutí. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o vypracovanom stanovisku LPaEK SFZ k 
výkladu pojmu „konflikt záujmov“.  

2) VV SFZ ukladá predkladateľovi, aby požiadal LPaEK SFZ o doplnenie výkladu 
pojmu „konflikt záujmov“ o otázku položenú priamo na zasadnutí. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 



K bodu 17: Schvaľovanie návrhu na začlenenie družstva Internacionálok do štruktúry 
reprezentačných výberov SR 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval, že na základe toho, že už štyri roky existuje neoficiálne družstvo “Internacionálky 
Slovenska” je predložený návrh na schválenie vzniku nového reprezentačného družstva, ktoré 
by bolo zaradené do štruktúry reprezentačných družstiev a patrilo by pod “Nadáciu 
internacionálov SFZ”. Základným predpokladom dlhodobej starostlivosti je, aby to bol 
pravidelný proces s jasne definovanými pravidlami a bol aktívne a dlhodobo riadený zo strany 
SFZ.  

Finančné krytie:  
- príspevky od partnerov SFZ – riadená cez marketingové oddelenie SFZ 
- sponzorské – napr. za objednanie si družstva Internacionálok 
- z rozpočtu rozvoja ženského futbalu 

Vychádzame zo skúseností zo zahraničia, kde aj iné futbalové asociácie majú “Internacionálky” a 
stretnutia plnia navyše aj charitatívny účel. Oficiálne stretnutia “Internacionálok Slovenska” budú v 
priebehu roka v počte 3 až 4krát. 
 
Zloženie družstva 
Realizačný tím: 
Manažér tímu – Peter Roszbeck 
Vedúci tímu - Viktória Kraľovičová 
Tréner – Monika Geržová 
Hráčky: 
Brankárky: Viktória Kraľovičová, Barbora Benediková, Anita Janečková, Eva Prokopová 
Hráčky: Silvia Angermayerová – Sládková, Andrea Budošová, Katarína Dugovičová, Ivona 
Gážiová – Dávidová, Renáta Filová, Monika Geržová, Jana Hanzelová – Goghová, Miroslava 
Chovanová – Tóthová, Zuzana Lehotská – Iždinská, Marcela Ižová, Zuzana Jarošová, Zuzana 
Jeleneková, Silvia Klučariková – Záhradníčková, Jana Knopová, Oľga Kobetičová, Jana 
Krajčíková, Natália Látal – Mackovičová, Monika Matysová, Monika Pavlíková, Katarína 
Paxnerová, Ľubica Remeňová, Diana Szomogyi Izsmánová, Monika Trnková, Alena Vnuková, 
Monika Vričanová 
 
Plánované akcie v roku 2019: 
29. alebo 30. 5. 2019 – charitatívny zápas s reprezentáciou SR W19 
September (október) 2019 (termín závisí od termínovej listiny žien) – Slovensko – Česko 
December – halový turnaj legiend pod názvom „Legendy Cup 2019“ v Brne 

- odvoz z Bratislavy do Brna a späť, 
- obed, resp. večeru 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na začlenenie družstva Internacionálok do štruktúry 
reprezentačných výberov SR. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 



Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 18: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca január 2019 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o odohraných zápasoch reprezentačných 
družstiev SR v mesiaci január 2019. 
 

 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev 
SR za obdobie mesiaca január 2019. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 



Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 19: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutia VV SFZ. 
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 uskutočnilo jedno hlasovania per rollam, konkrétne č. 01/19 
vo "Schvaľovanie návrhu na prijatie uchádzačov školenia UEFA A licencie v zmysle 
odporúčania skúšobnej komisie.” 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 10. januára 2019 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na prijatie uchádzačov školenia UEFA A licencie v zmysle 
odporúčania skúšobnej komisie, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na prijatie uchádzačov školenia UEFA A licencie v zmysle 
odporúčania skúšobnej komisie, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na prijatie uchádzačov školenia 
UEFA A licencie v zmysle odporúčania skúšobnej komisie. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV SFZ, z toho všetci 10 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 zasadnutia VV SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

 



K bodu 20: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov BFZ a ZsFZ, ktorí sa v tomto roku dožijú 
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 p. Jánovi Šuniarovi. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. 
Rastislavovi Vincúrovi, p. Jozefovi Kollárikovi, p. Karolovi Janasovi, p. 
Dušanovi Bartovičovi a p. Tiborovi Grofikovi.  

3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ p. Petronele 
Bradáčovej, p. Radomírovi Slukovi, p. Ľubomírovi Kučíkovi, p. Miroslavovi 
Baránekovi, p. Milanovi Kraslanovi, p. Pavlovi Strakovi, p. Vladimírovi 
Čmelkovi, p. Vladimírovi Faganovi, p. Patrikovi Mojžišovi a p. Miroslavovi 
Bócovi, Renáte Tomášovej, Františkovi Zelenému a Ladislavovi Jaborekovi. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 21: Diskusia 

Štefan Vaľko: 
V rámci bodu diskusia odprezentoval Kontrolór SFZ p. Štefan Vaľko svoju činnosť za mesiac 
január 2019. 
 
Jozef Kliment: 

Informoval o Kongrese UEFA, ktorý sa konal dňa 7. februára 2019 v Ríme. Jeho hlavným 
programom boli voľby do exekutívy. 
Voľby: 
Prezident: Aleksander Čeferin, SVN – jediný kandidát - aklamáciou jednomyseľne 

UEFA ExCo: 
Florence Hardouin, FRA – zástupkyňa žien - aklamáciou jednomyseľne  
Sándor Csányi , HUN   49 
Davor Šuker, CRO   47 
Luis Rubiales, ESP  47 
Fernando Gomes, POR  45 
Jesper Moller, DEN   40 
Armand Duka, ALB   36 
Andrij Pavelko, UKR   27 



Borislav Mihaylov, BUL 25 
Elvedin Begič, BIH   15 
Kayrat Boranbayev, KAZ odstúpil 
 
FIFA Council: 
Člen za Britské krajiny: 
Greg Clark 37 
David Martin 18  
Člen na 4 roky: Reinhard Grindel, GER – aklamáciou jednomyseľne 
Členovia na 2 roky: Fernando Gomes, POR, Georgios Koumas, CYP – aklamáciou 
jednomyseľne 
Ďalší kongres: 3. marca 2020 - Amsterdam 
 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 19. februára 2019 v Bratislave: 
Uznesenie č. 13/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 14/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu podpory 
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. 

2) VV SFZ poveruje pracovnú skupinu prípravou návrhu rozdelenia nevyčerpaných 
prostriedkov v projekte. 

3) VV SFZ schvaľuje predĺženie termínu do 30. júna 2019 na realizáciu projektu 
nasledujúcim partnerom, ktorí nemohli splniť pôvodný termín na základe objektívnych 
a odôvodnených skutočností: FKM Karlova Ves, mesto Lučenec, obec Važec, obec 
Jaslovské Bohunice, obec Liptovská Teplička, mesto Topoľčany, OŠK Slovenský Grob, 
obec Parchovany, obec Budimír, mesto Nové Zámky, OŠK Chorvátsky Grob, ŠK Heľpa, 
obec Rovinka, mesto Rožňava, OFK 1950 Priechod, obec Zámutov, mestská časť 
Bratislava – Rusovce, obec Dúbrava, obec Čajkov, obec Jakubany, obec Svätý Peter a 
ŠK Belá.  

T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 15/19 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ. 

                                                                                                                     T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 



Uznesenie č. 16/19 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2019. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 17/19 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. 
na rok 2019. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 18/19 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. 
ako audítora na vykonanie auditu SFZ za rok 2018. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 19/19 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ: 
a) schváliť predložený materiál, 
b) udeliť prezidentovi SFZ mandát rokovať v mene SFZ o podmienkach kontokorentného 

úveru pre SFZ so Slovenskou sporiteľnou, a.s. s úverovým rámcom maximálne 2 mil. 
eur, 

c) splnomocniť prezidenta SFZ na podpis zmluvy o kontokorentnom úvere s úverovým  
rámcom maximálne 2 mil. eur a prislúchajúcich zmlúv, najmä na podpis zmluvy o 
zriadení záložného práva, kde predmetom zálohu bude majetok SFZ, ktorý bude slúžiť 
na zabezpečenie pohľadávky Slovenskej sporiteľne, a.s. z prijatého kontokorentného 
úveru. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 20/19 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob a kritéria 
prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 
 



 
Uznesenie č. 21/19 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie stanov 
SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 22/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na 
solidárny príspevok a výchovné pri zániku členstva v SFZ. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ vylúčiť futbalové kluby z členstva 
v SFZ podľa priloženého zoznamu. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 23/19 VV SFZ: 

1)  VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť mesačnú odmenu Kontrolóra 
SFZ vo výške 500,- EUR. 

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Kontrolórovi SFZ jednorazovú 
odmenu vo výške 8 mesačných odmien odo dňa zvolenia za Kontrolóra SFZ dňa 28. 
júna 2018. 

                                                                                                 T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 24/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Organizačného a návštevného poriadku SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 25/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy medzi SFZ a Slovenským futsalom na roky 2019 – 2021 
s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 
 
 
 



 
Uznesenie č. 26/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na pokračovanie žiačok WU15 FK Senica v súťaži na 
základe odporučenia ŠTK SFZ a vyjadrenia klubov. 

2) VV SFZ odporúča do ďalšieho súťažného ročníka upraviť RS SFZ v čl. 22 (I. liga – 
dorastenky / žiačky – dvojičková súťaž, odsek zostup), ktorý sa zaoberá 
automatickým vylúčením druhého z klubov (dvojičiek) tak, že futbalový klub nebude 
automaticky vylúčený zo súťaže, ale VV SFZ ho môže v odôvodnených prípadoch 
ponechať v súťaži po kladnom vyjadrení všetkých zainteresovaných klubov. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 27/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o vypracovanom stanovisku LPaEK SFZ k 
výkladu pojmu „konflikt záujmov. 

2) VV SFZ ukladá predkladateľovi, aby požiadal LPaEK SFZ o doplnenie výkladu pojmu 
„konflikt záujmov“ o otázku položenú priamo na zasadnutí. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 28/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na začlenenie družstva Internacionálok do štruktúry reprezentačných 
výberov SR. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 29/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za 
obdobie mesiaca január 2019. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 30/19 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 
 




