
Zápisnica č. 04/19 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 2. apríla 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 

          Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 

          Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ  

                                Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

                                   

Ospravedlnení:     Dušan Radolský – zástupca trénerov 

        Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

          Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ 

            

Prizvaní:                Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

                                Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ            

                                Jaroslav Rybánsky – poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky 

          Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia    

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ 
4. Schvaľovanie návrhu Smernice o infraštruktúre štadiónov 2022 
5. Schvaľovanie návrhu na zvýšenie podpory talentovaných slovenských 

hráčov v II. lige 
6. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 

poriadku SFZ 
7. Správa o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2018 
8. Schvaľovanie návrhu na prijatie nového riadneho člena SFZ 
9. Informácia z pracovného stretnutia disciplinárnych a odvolacích komisií 

SFZ, RFZ a ObFZ 
10. Informácia o organizovaní podujatia s názvom Šport a média 



11. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca marec 2019 

12. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutiami VV SFZ 

13. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
14. 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 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 splnená. 
Schvaľovanie návrhu na zvýšenie podpory talentovaných slovenských hráčov v II. lige bol 
predložený ako samostatný bod programu. 
 
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 splnená. 
Toto uznesenie bolo nahradené uznesením č. 33/19 VV SFZ prijatým na marcovom zasadnutí.   
 
Uznesenie č. 33/19 VV SFZ:  

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu výstavby 
tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, financovaného z investičného 
programu UEFA HatTrick IV. 

2) VV SFZ predlžuje termín na predloženie stavebného povolenia na výstavbu umelého 
tréningového ihriska v meste Svidník do 30.6.2019. 

3) VV SFZ stanovuje termín na predloženie stavebného povolenia na výstavbu umelého 
tréningového ihriska v meste Nové Zámky do 30.6.2019. 

4) VV SFZ ruší realizáciu projektov výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou 
trávou, financovaných z investičného programu UEFA HatTrick IV v mestách Brezno, 
Banská Bystrica a Komárno. 

5) VV SFZ schvaľuje zmenu alokácie nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekty 
výstavby umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ (Vysoké Tatry, Poprad, 
Košice). 

T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Úloha trvá. 
V uznesení sú konkrétne termíny pre splnenie a zároveň zmena alokácie finančných 
prostriedkov na projekty výstavby umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ. 
 
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. 



Informácia o stave plnenia bola poskytnutá priamo na zasadnutí ako samostatný bod programu. 
 

Uznesenie č. 42/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na júnové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 25. mája 
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. 

Úloha trvá. 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ sa uskutoční na júnovom zasadnutí. 
 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

K bodu 3: Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že 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 27. júna 2019 do Senca. Návrhy na členov 
mandátovej komisie,členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice je potrebné zaslať v 
termíne do 30. apríla 2019.  

Kompletný návrh programu Konferencie SFZ bude predložený na májové zasadnutie VV SFZ.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ v termíne 27. júna 2019 do 
Senca. 



2) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne 
do 30. apríla 2019 mená členov návrhovej a mandátovej komisie. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu Smernice o infraštruktúre štadiónov 2022 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval, že predložený návrh smernice bol pripravený 
odbornou pracovnou skupinou zloženou z pracovníkov SFZ, členov Komisie SFZ pre štadióny 
a ihriská, ako aj zástupcov ÚLK. Smernica SFZ o infraštruktúre štadiónov 2022 vychádza 
z predchádzajúcej edície tejto smernice, pričom zohľadňuje ustanovenia aktuálnej Smernice 
UEFA o infraštruktúre štadiónov z roku 2018. 
 
V súvislosti s návrhom Smernice SFZ o infraštruktúre štadiónov, týkajúcim sa využívania 
umelých trávnatých plôch ako hlavnej hracej plochy na súťažné stretnutia dalo Oddelenie 
zdravotnej starostlivosti SFZ nasledujúce stanovisko:  

1. S návrhom na zrušenie umelých trávnatých plôch na ligových štadiónoch (Fortuna liga 
a II. liga) oddelenie zdravotnej starostlivosti plne súhlasí. Uvedené je v súlade s 
pravidlami úrazovej zábrany, a to nielen z akútneho, ale najmä prolongovaného 
hľadiska.  

2. Zároveň oddelenie zdravotnej starostlivosti SFZ akceptuje prístup a tendenciu SFZ vo 
veci podpory výstavby tréningových ihrísk s umelou trávou za účelom zabezpečenia 
tréningového procesu družstiev počas zimných mesiacov, sme však proti tomu, aby sa 
v našich klimatických podmienkach trénovalo a hrali na umelej tráve aj súťažné 
stretnutia republikových súťaží dospelých celoročne, resp. mládeže mimo zimných 
mesiacov.  

K návrhu v smernice o infraštruktúre štadiónov o využívaní umelých trávnatých povrchov ako 
hlavnej hracej plochy na súťažné stretnutia dal Technický úsek SFZ nasledujúce stanovisko:  

1. Umelý trávnatý povrch je pre tréningový proces dôležitý. Slúži ako alternatíva v 
nevhodných klimatických podmienkach najmä v zimných mesiacoch. V zimnom 
prípravnom období sú tým pádom vytvorené lepšie predpoklady na rozvoj technicko-
taktického potenciálu hráčov, ako na nevhodnom teréne, kde sa nahrádza tréningový 
proces s loptou dominantne rozvojom pohybových schopností.  

2. Využívanie umelej trávy ako hlavnej hracej plochy je na základe súčasných aktuálnych 
výskumov z futbalovej Európy na ústupe. Tam, kde sa kvalitné umelé trávnaté plochy 
využívajú dlhodobo, je na vrcholovej úrovni jasný zámer vrátiť futbal na prírodný 
trávnatý povrch. Týka sa to najmä krajín, kde klimatické podmienky nenútia futbalové 
kluby využívať umelú trávu na hlavnom ihrisku. Tieto výskumy nepotvrdili, že 
tréningový azápasový proces na umelej tráve, vporovnaní sprírodným trávnatým 
povrchom, zvyšuje úroveň technického potenciálu hráčov.  

3. Na základe dlhodobo získaných informácii a konzultácií nie je zároveň preukázaná 
ekonomická výhodnosť využívania umelej trávy v porovnaní s prírodným trávnatým 



povrchom. V našich podmienkach (klimatické podmienky, dĺžka zimnej prestávky, 
vysoké teploty počas letných mesiacov) nie je vhodné využívať umelú trávnatú plochu 
počas celého roka na tréningový proces a aj na súťažné stretnutia.  

4. Na základe posledných skúseností na Slovensku je negatívnym trendom fakt, že 
existencia umelej trávy uľahčuje logistiku tréningového procesu a tým nevzniká nutnosť 
mať ďalšie tréningové plochy. Z tohto dôvodu je vysoký predpoklad úbytku 
tréningových trávnatých plôch.  

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam Technický úsek SFZ navrhol, aby novovznikajúce 
futbalové štadióny nemali inštalovanú umelú trávu, využívanú ako hlavnú hraciu plochu.  

Využívanie umelej trávy na súťažné stretnutia v najvyšších mládežníckych riadených SFZ je 
stanovené v licenčnom systéme mládeže, kde je využívanie umelej trávy definované ako 
alternatíva k prírodnej tráve výhradne počas mesiacov, kedy nie sú priaznivé klimatické 
podmienky. 

V rámci diskusie k tomuto bodu navrhol viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a 
medzinárodné vzťahy Karol Belaník upraviť znenie čl. 24 ods. 4 smernice nasledovne: 

“Po nadobudnutí účinnosti tejto smernice nebude možné pre majstrovské súťažné stretnutia I. 
ligy a II. ligy certifikovať inštaláciu umelého trávnika na novej hracej ploche.” 
 
Zároveň upraviť aj čl. 24 ods. 1 smernice, kde oproti pôvodnému návrhu bol tento článok 
doplnený cit. "inštalovaným pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.” 
 
Preto navrhol, aby čl. 24 ods. 1 bol v znení rovnakom, ako v pôvodnom návrhu, teda nasledovne: 
 
"Do konca súťažného ročníka 2021/2022 môže futbalový klub odohrať majstrovské 
súťažné stretnutia I. ligy a II. ligy aj na hracej ploche pokrytej umelým trávnikom.” 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje Smernice o infraštruktúre štadiónov 2022 s pripomienkami 
vznesenými 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 5: Schvaľovanie návrhu na zvýšenie podpory talentovaných slovenských hráčov 
v II. lige 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval, že predložený návrh bol pripravený odbornou 
pracovnou skupinou na základe podnetu Technického úseku SFZ a člena VV SFZ – zástupcu 
trénerov Dušana Radolského, ktorý prerokoval VV SFZ na svojom zasadnutí v júni 2018. 
Materiál bol viac krát prerokovaný so zástupcami klubov II. ligy, resp. AK II. FL, pričom na 



ostatnom pracovnom stretnutí zástupcov SFZ so zástupcami klubov II. ligy bol predmetný 
návrh zástupcami klubov odsúhlasený. 

Na júnovom zasadnutí VV SFZ bol prerokovaný návrh technického úseku SFZ súvisiaceho s 
analýzou 2. ligy dospelých. Na základe jeho uznesenia a následného prerokovania so 
zástupcami II. ligy bol predložený aktualizovaný návrh na zvýšenie podpory talentovaných 
slovenských hráčov v II. lige.  

Aktualizovaný návrh – „model“ technického úseku na zvýšenie podpory talentovaných 
slovenských hráčov v II. lige od súťažného ročníka 2019/2020:  

• Podľa analýzy súťaže II. ligy v súťažnom ročníku 2017/18 odohralo: 
41 hráčov ročník narodenia 1997 (U 21) - čo predstavovalo 52.255 odohraných minút 
58 hráčov ročník narodenia 1998 (U 20) - 71.741 odohraných minút 
26 hráčov ročník narodenia 1999 (U 19) - 53.596 odohraných minút 
8 hráčov ročník narodenia 2000 (U 18) - 11.129 odohraných minút 
Vsúťažnom ročníku 2017/18 celkom nastúpilo 133 talentovaných slovenských hráčov, 
ktorí odohrali spolu 188.721 minút, 	

• Návrh zohľadňuje nielen športovo-technickú, ale aj motivačnú a finančnú stránku – 
tzv. benefit, 	

• Benefit závisí od finančných prostriedkov, ktoré na podporu talentovaných 
slovenských hráčov vyčlení SFZ vrozpočte SFZ na rok 2019, čo podlieha 
predchádzajúcemu schváleniu VV SFZ, 	

• Po diskusii so zástupcami II. ligy a s futbalovými odborníkmi treba zvážiť aj ďalšie 
alternatívy návrhu na zvýšenie podpory talentovaných hráčov. 	

• Od súťažného ročníka 2019/20 navrhuje TÚ SFZ nariadiť povinnosť pre všetky FK II. 
ligy postaviť vo všetkých stretnutiach minimálne jedného hráča s občianstvom SR vo 
vekovej kategórii do 21 rokov (r. nar.1999 a mladší), 	

• V súťažnom ročníku 2019/20 SFZ zároveň finančne motivuje tie kluby, ktoré 
nastupujú s talentovanými hráčmi. Po vyhodnotení jesennej časti súťažného ročníka 
2019/20 VV SFZ rozhodne, či od súťažného ročníka 2020/21 budú nastupovať 
povinne 1 resp. 2 hráči v súťažných stretnutiach. Futbalové kluby dostanú priestor a 
čas pripraviť sa na vyššie uvedené zmeny. 	

A – povinnosť pre všetky kluby II. ligy bez finančného benefitu 	

•	v súťažnom stretnutí nastúpi za klub v základnej zostave jeden talentovaný hráč do 21 rokov 
so štátnym občianstvom SR  

B – podmienka získania finančného benefitu 200,- EUR / stretnutie  

•	v súťažnom stretnutí musí byť počas celého priebehu súťažného stretnutia na hracej ploche 
jeden talentovaný hráč do 21 rokov so štátnym občianstvom SR  

C – podmienky získania finančného benefitu 400,- EUR (spolu 600,- EUR) / stretnutie  

•	v súťažnom stretnutí musia byť počas celého súťažného stretnutia na hracej ploche dvaja 
talentovaní hráči do 21 rokov so štátnym občianstvom SR  

•	v súťažnom stretnutí môžu byť na hracej ploche súčasne maximálne 3 zahraniční hráči s 
občianstvom iným ako SR  



Táto možnosť finančného benefitu sa netýka futbalových klubov so štatútom futbalových 
akadémií a futbalových klubov, ktoré majú uzatvorenú dohodu o striedavom štarte hráčov s 
futbalovým klubom 1. ligy.  

Ak nastúpi na súťažné stretnutie tri a viac hráčov, finančný benefit sa nenavýši.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zvýšenie podpory talentovaných slovenských hráčov v II. lige. 

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 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 príprave návrhu novely Registračného 
a prestupového poriadku SFZ. 
V rámci diskusie bola vznesená pripomienka zo strany členov VV SFZ, aby fakturácia v rámci 
odstupného za amatéra išla priamo cez ISSF systém, a takýto nárok by mohol byť uplatniteľný 
iba v prípade, ak subjekt, ktorý má nárok na uplatnenie odstupného za amatéra využil fakturáciu 
cez ISSF systém. 
Zároveň prebehla aj diskusia k zmluve o amatérskom výkone športu, ktorá môže byť vnímaná 
ako administratívna záťaž pre amatérsky futbal. Pre zabezpečenie hráča (jeho zazmluvnenie) je 
však podľa názoru administratívy SFZ potrebné zabezpečiť procesný režim podľa zákona o 
športe, ktorý práve zavedenie tohto zmluvného vzťahu umožňuje. Členovia VV SFZ sa zhodli, 
že otázka amatérskej zmluvy bude ešte priebežne diskutovaná. 
 
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 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: Správa o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2018 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta pre Legislatívno-
právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil členom VV SFZ Správu o činnosti 
Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2018. 



1. LPEK si po celý rok 2018 riadne plnila úlohy ktoré jej vyplývajú nielen z vnútorných 
predpisov SFZ, ale i z očakávaní orgánov SFZ .  

 
2. Pri svojej činnosti LPEK spolupracovala s rôznymi orgánmi SFZ (Prezident SFZ, GS SFZ, 

právne oddelenie ako aj iné útvary SFZ) a túto spoluprácu bola bezproblémová s jasným 
cieľom vzájomne sa podporovať. Pri vybavovaní zadaných úloh bolo odporúčené orgánom 
SFZ, aby precíznejšie posudzovali žiadosti, ktoré následne dajú na vybavenie LPEK. 
Opakovane sa členovia LPEK domnievajú, že niektorí žiadatelia skôr oslovujú SFZ so 
žiadosťou o bezplatné právne poradenstvo ako o pomoc pri vyriešení obzvlášť 
komplikovaných záležitostí. Viacero podaní totižto dokážu navrhovatelia riešiť aj bez 
ingerencie SFZ.    

  
3. V súčinnosti s propagáciou športu a osobitne futbalu a SFZ bolo navrhnuté pokračovať 

v spoluorganizovaní a podpore konferencie o športovom práve, na ktorej sa významným 
spôsobom prezentuje právna úprava športu na Slovensku a v zahraničí a prednášajú sa 
aktuálne právne problémy vo fungovaní a organizácii športu, divácke násilie a bezpečnosť 
všetkých zúčastnených na športovom podujatí, možnosti riešenia sporov v športe, športová 
judikatúra a pod.   
 

4. V rámci zefektívnenia činnosti LPEK navrhuje: 
 
4.1.Zlepšiť dokumentačnú informovanosť LPEK o procesoch a normách v zahraničných 

futbalových zväzoch ako i o národnej právnej úprave problematiky športu v zahraničí.  
4.2.Tak ako doposiaľ integrovať a zapájať členov LPEK ako zástupcov SFZ do orgánov, 

ktoré navrhujú a pripravujú legislatívne úpravy  súvisiace s problematikou športu 
a bezpečnosti.   

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie 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: Schvaľovanie návrhu na prijatie riadneho člena SFZ. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta pre Legislatívno-
právne otázky SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že SFZ bola doručená písomná 
žiadosť nasledovných subjektov: 
Mládežnícke futbalové centrum Kapušany (občianske združenie, OblFZ Prešov) 
Atletický Športový Klub Mária Huta (občianske združenie, Spišský OblFZ) 
 
Podľa čl. 52 písm. g) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych členov 
po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ. 
 



Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika 
SFZ. Oba útvary konštatujú, že žiadosti vyššie uvedených futbalových klubov spĺňajú 
požiadavky podľa čl. 27 ods. 4 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych náležitosti 
zo strany klubov sú k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ. Legislatívno-právne oddelenie a 
Matrika SFZ odporúčajú Výkonnému výboru prijať vyššie uvedené kluby za riadnych členov 
SFZ.  
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ schvaľuje Mládežnícke futbalové centrum Kapušany a Atletický Športový Klub 
Mária Huta za nových riadnych členov SFZ. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 9: Informácia z pracovného stretnutia disciplinárnych a odvolacích komisií SFZ, 
RFZ a ObFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval, že pracovné stretnutie disciplinárnych 
a odvolacích komisií SFZ, RFZ a ObFZ, ktoré sa konalo 29.03.2019 v Press roome štadióna 
MŠK Žilina, prijalo pozvanie 45 účastníkov pôsobiacich v jednotlivých disciplinárnych 
a odvolacích komisiách SFZ, RFZ a ObFZ, a to na základe pozvánky doručenej 
prostredníctvom elektronickej komunikácie dňa 07.03.2019. Stretnutie bolo programovo 
rozdelené na dva bloky. Prvý blok bol venovaný disciplinárnemu konaniu v zmysle 
Disciplinárneho poriadku v znení zmien prijatých v júni 2018 a jeho viac ako polročnej 
účinnosti v rámci disciplinárneho konania. Druhý blok sa venoval konaniu pred Odvolacou 
komisiou SFZ a jeho rozhodovacej činnosti.   
Pracovné stretnutie otvorili úvodnými slovami p. Peter Sepeši (člen VV SFZ pre legislatívno-
právne otázky), p. Milan Ľalík (predseda OK SFZ), p. Miroslav Vlk (predseda DK SFZ) a p. 
Lukáš Pitek (vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ), ktorý viedol toto pracovné 
stretnutie. 
Prvý blok bol venovaný téme disciplinárneho konania v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ 
(ďalej len „DP SFZ“), ktorý viedol podpredseda DK SFZ p. Peter Mihál v spolupráci 
s prítomnými členmi DK SFZ. Podpredseda DK SFZ oboznámil účastníkov pracovného 
stretnutia o zmenách a jednotlivých aplikačných problémoch vyplývajúcich z činnosti DK SFZ, 
ktoré priniesli zmeny DP SFZ z júna 2018. Zároveň účastníkom v rámci prezentácie predniesol 
procesné postupy rozhodovacej činnosti DK SFZ a poskytol vzory uznesení a písomných 
rozhodnutí v zmysle DP SFZ, pričom sa opieral aj o nové rozhodnutia prijaté senátom DK pre 
ochranu integrity súťaže, ktoré sa týkali odhalenia match-fixingu, narušenia regulárnosti 
a integrity súťaží organizovaných SFZ. V rámci prvého bloku pracovného stretnutia mali 
účastníci priestor predniesť postrehy a názory nielen na novelizáciu predpisov SFZ, ale zároveň 
predkladali jednotlivé konkrétne podnety, na základe ktorých začala intenzívna diskusia. 
Druhým blokom previedol účastníkov pracovného stretnutia DK & OK SFZ, RFZ a ObFZ 
podpredseda OK SFZ p. Ján Svák, ktorého prednáška sa týkala futbalu a práva vo svetle 
rozhodnutí OK SFZ. Účastníkov stretnutia oboznámil o hierarchii predpisov, postupe 
a rozhodovacej činnosti OK SFZ v zmysle nielen predpisov SFZ, UEFA a FIFA, ale aj 
s dôrazom na rešpektovanie právnej úpravy SR najmä zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 



a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších právnych 
predpisov SR.  
Záverom hostitelia pracovného stretnutia DK & OK SFZ, RFZ a ObFZ poďakovali jednotlivým 
účastníkom za účasť a uviedli, že v prípade akýchkoľvek otázok, problémov a podnetov 
vyplývajúcich z aplikačnej praxe disciplinárnych a odvolacích komisií RFZ a ObFZ je 
k dispozícii e-mailova adresa dk@futbalsfz.sk alebo zamestnanci Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ. 
Účastníci uvítali takúto iniciatívu SFZ, ktorou sa SFZ snaží o bližšiu vzájomnú spoluprácu, 
výmenu poznatkov a informácií s jednotlivými disciplinárnymi a odvolacími komisiami na 
regionálnej a oblastnej úrovni, pričom účastníci sa zhodli, že tém na diskusiu je viacero a stálo 
by do budúcna aj za zváženie usporiadať 2-dňový workshop týkajúci sa konaniam pred DK 
a OK.  

Závery a podnety prijaté na pracovnom stretnutí DK & OK SFZ, RFZ a ObFZ 
 

1. Návrh RFZ a ObFZ na zmenu DP SFZ – možnosť o „vykúpenie po 5. ŽK“ aj počas 
zimnej prestávky. 

2. Návrh RFZ a ObFZ na zmenu funkcionality ISSF  
a. odpustenie zvyšku trestu (podmienka) 
b. rozhodnutie o nesprávnom udelení ŽK – v systéme svieti stále, ale 5. ŽK podľa 

zápisu (sekretári to robia tak, že zo zápisu „vymažú“ nesprávne udelenú ŽK) 
c. zadávanie sankcie do ISSF až po odstátom stretnutí si príslušného trestu hráča 

(v súčasnoti to vie zmeniť iba supermatrikár, ktorý vyznačí odstátie si stretnutia 
– prečo ISSF neberie dátum trestu zadaný v ISSF, ale dátum zadania uznesenia 
do ISSF) 

3. Poskytnutie právneho poradenstva zo strany Legislatívno-právneho oddelenia SFZ ako 
miesta prvého kontaktu pre RFZ a ObFZ v odôvodnených a závažných prípadoch.   

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia disciplinárnych 
a odvolacích komisií SFZ, RFZ a ObFZ. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 10: Informácia o organizovaní podujatia s názvom Šport a média 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o spoluorganizovaní konferencie s názvom 
Šport a média. Členovia VV SFZ boli pozvaní a oboznámení s programom konferencie. 
 
1. Šport v ČT, RTVS a minulosť a budúcnosť slovenskej športovej Trojky 
Hlavné otázky na diskusiu: 

• Pomôže dnes štát po 4 rokoch nárastu podpory športu, ktorý skončí v roku 2019, 
slovenskému športu najlepšie a najviac spustením verejnoprávneho športového kanálu 
po 1.1.2020 alebo inak? 



• Čo priniesla ČT Šport českému športu, čo dobré z nej vieme preniesť i na Slovensko a 
čoho sa naopak vyvarovať? 

• Čo sa za posledných viac ako 10 rokov v tejto téme zmenilo nielen v RTVS, ale i ČT? 
• Aký je po viac ako 20 mesiacoch od zvolenia nového generálneho riaditeľa RTVS 

Jaroslava Rezníka stav príprav verejnoprávneho športového kanálu, ktorý je v jeho 
projekte, ktorý predložil pred jeho voľbou, a ktorý už fungoval ako tzv. Trojka v 
rokoch 2008 až 2011? 

• Aký má byť jeho ročný rozpočet, pomer medzi svetovým a domácim športom, podiel 
jednotlivých športov, publicistiky a programov podporujúcich zdravý životný štýl?  

 2. Komercionalizácia športu prostredníctvom médií - popularita športu vytvorená 
obrazom médií v kontexte získania väčšej finančnej podpory  

Hlavné otázky na diskusiu: 

• Nútia nás média si myslieť, ktorý konkrétny šport je populárny alebo svojou sa 
zvyšujúcou, no stále limitovanou ponukou iba umožňujú, aby sme rozmýšľali, s akým 
konkrétnym športom strávime svoj obmedzený čas?  

• Kanibalizuje slovenský šport a možnosti jeho rozvoja stále väčšia dostupnosť ponuky 
top zahraničného športu a ak áno, dokážeme negatívne dopady globalizácie na náš 
šport aspoň čiastočne zmierniť a pozitívne vplyvy využiť v jeho prospech? 

• Čo už dlhodobo vravia o rozhodnutiach ľudí k téme dáta z peoplemetrov, auditované 
čísla o predaných nákladoch tlačených médii či výkony webov cez Google Analytics, 
resp. AIM Monitor?  

• Aké boli, sú a budú najčastejšie problémy pri “predaji” a “nákupe” športu na 
Slovensku? 

• Aké riešenia sa pri komercionalizácii športu na Slovensku najviac osvedčili a prečo?  

 3. Novinár, športovec, kritik a fanúšik v jednej osobe 
 
Hlavné otázky na diskusiu:  

• Ako riešia média v športe i profesionáli v nich pracujúci svoje konflikty záujmov?  
• Zachovávajú si odstup tak potrebný pre slobodnú kritickú reflexiu športu?  
• Aké sú výhody a riziká pri práci pre športovú organizáciu i média zároveň resp. pri 

potenciálnom návrate do médii zo športovej organizácie a naopak?  
• Ako sa líši práca hovorcu alebo mediálneho spolupracovníka športovej organizácie od 

práce napr. na tlačovom a mediálnom odbore ministerstva?  
• Ako znášajú kritiku z médii športovci a športoví odborníci a ako naopak pracovníci v 

športových médiách nielen od nich, ale i bežných ľudí? Sú naše média v športe oproti 
zahraničiu láskavé alebo naopak neľútostne kritické?  

• Aké sú kľúčové kompetencie pre prácu v športových médiách, kde a ako sa získavajú? 
Aké sú najväčšie prednosti a naopak aké slabiny, ktorými média v športe i profesionáli 
v nich pracujúci dnes na Slovensku disponujú a ako to pozitívne zmeniť?  

 
4. Bulvár vs. fakty vs. investigatíva 
Hlavné otázky na diskusiu:   

• Aké sú dnes limity slobodného informovania o športe u nás a čo ich vytvára?  
• Existuje v médiách v našom športe i u profesionálov v nich pracujúcich 

(auto)cenzúra?  



• Aký je pomer medzi bulvárom a serióznym informovaním o športe na Slovensku, na 
základe čoho vzniká a je vyvážený?  

• Ako písať zrozumiteľne o ťažkých témach v športe, aby zaujali? 
• Je ešte hovorca športovej organizácie novinár alebo už viac pracovník vytvárajúci jej 

pozitívne PR nielen pri krízovej komunikácii?  
• Dáva dnes niekto médiám v športe i profesionálom v nich pracujúcim na Slovensku 

systematickú spätnú väzbu pre ich zlepšovanie sa? Ak áno kto a ako, ak nie prečo a 
ako to je možné pozitívne zmeniť?   

5. Mediálne a vysielacie práva 

Hlavné otázky na diskusiu:  

• Ako zvýšiť hodnotu slovenského športu? 
• Kto má znášať aké náklady za aké typy športových prenosov a prečo? 
• Aká je dnes trhová hodnota mediálnych a vysielacích práv v slovenskom športe, aký 

bol jej vývoj po roku 1993 a čo ho ovplyvnilo?  
• Aká je trhová hodnota mediálnych a vysielacích práv v rámci športu v okolitých 

krajinách a čo ju ovplyvňuje/ deformuje oproti Slovensku? Môžu byť naše kluby i 
preto konkurencieschopné aspoň v stredoeurópskom regióne?  

• Aký je Váš pohľad na pojem verejnoprávnosti v športe, čo konkrétne rozmenený na 
drobné má znamenať?  

• Pomáha štát dnes cez RTVS resp. plánovaný verejnoprávny športový kanál celému 
slovenskému športu alebo iba niektorým odvetviam a ak niektorým, kým a ako boli/ 
majú byť vybraté 

Internet, sociálne siete a digitálne média (online svet) 
 

Hlavné otázky na diskusiu:  

• Ako zmenil nástup internetu, sociálnych sietí či digitálnych médii svet športu v 
zahraničí a ako u nás?  

• Kradne online svet športu na Slovensku iba ľudí a ich čas na vykonávanie pravidelnej 
pohybovej aktivity alebo naopak i vytvára príležitosti, aby boli vďaka nemu ich 
symbiózou šťastnejší?  

• Ako vplývajú online média, ale i online život samotných športovcov na ich športový 
výkon počas súťaženia a tréningu? 

• Je “Niňajov svet” a “Tak určitee…” stále synonymom dnešnej úrovne komunikácie 
osôb zo slovenského športu alebo je to dnes už iba nespravodlivý predsudok z 
minulosti?  

• Kto z športovcov, športových odborníkov a športových organizácii na Slovensku sú 
lídri v “online svete” a prečo?  

• Je športový blog z núdze cnosť a má budúcnosť i poslucháčov športový podcast?  
• Patrí zapnutý mobil do športovej šatne profesionálov, ale i malých detí? 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
VV SFZ berie na vedomie informáciu o organizovaní podujatia s názvom Šport a média. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11 

Proti – 0 



Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca marec 2019 

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

 
 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 
 



K bodu 12: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutia VV SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval v čase medzi riadnymi zasadnutiami 
VV SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovania per rollam, konkrétne č. 03/19 vo „Schvaľovanie 
návrhu uznesení týkajúcich sa rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. a 
2. etape projektu podpory rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry”. 
 
Súčasťou schvaľovania návrhu boli aj súvisiace uznesenia týkajúce sa termínov a zmeny 
uchádzača resp. realizátora projektu. Konkrétne VV SFZ: 
 
1. schválil návrh rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. a 2. etape projektu 
podľa prílohy s termínom čerpania finančných prostriedkov do 31.8.2019, 
 
2. schválil návrh na predĺženie termínu realizácie projektu v obci Prakovce s konečnou 
platnosťou do 30.6.2019, 
 
3. schválil návrh na zmenu uchádzača a realizátora projektu v meste Nová Dubnica z MFK 
Nová Dubnica na FK Nová Dubnica. 
 
Svoje stanoviská mali možnosť členovia VV SFZ zasielať v termíne do 24. marca 2019 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh uznesení týkajúcich sa  
rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. a 2. etape projektu podpory 
rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry, 
alebo 
Neschvaľujem návrh uznesení týkajúcich sa  
rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. a 2. etape projektu podpory 
rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu uznesení týkajúcic sa  
rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. a 2. etape projektu podpory 
rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry. 
 
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. 
 
Počas hlasovania došlo zo strany predkladateľa k jednej technickej oprave a upozorneniu, že v 
návrhu sa nesprávne nachádzal namiesto uchádzača Námestova uchádzač Dolný Kubín. 
Členovia VV SFZ túto zmenu zaevidovali a s opravenou zmenou súhlasili. 
 
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 13: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov RFZ, 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. Vladimírovi Vargovi 
a p. Vladimírovi Mušákovi. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Štefanovi 
Aľušikovi, p. Jánovi Barillovi, p. Petrovi Barnovi a p. Pavlovi Miklošovi.  

3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ p. Vladimírovi 
Lisákovi, p. Vladimírovi Vansovi a Štefanovi Žibrúňovi. 

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

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 14: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 2. apríla 2019 v Bratislave: 
Uznesenie č. 46/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 47/19 VV SFZ:  

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ v termíne 27. júna 2019 do 
Senca. 

2) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 30. 
apríla 2019 mená členov návrhovej a mandátovej komisie. 

T: v texte 



                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 48/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje Smernice o infraštruktúre štadiónov 2022 s pripomienkami vznesenými 
priamo na zasadnutí. 

                                                                                                                    T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 49/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zvýšenie podpory talentovaných slovenských hráčov v II. lige. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 50/19 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. 51/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 
2018. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 52/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje Mládežnícke futbalové centrum Kapušany a Atletický Športový Klub Mária 
Huta za nových riadnych členov SFZ. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

Uznesenie č. 53/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu z pracovného stretnutia disciplinárnych a odvolacích 
komisií SFZ, RFZ a ObFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 
Uznesenie č. 54/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o organizovaní podujatia s názvom Šport a média. 




