
Zápisnica č. 05/19 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 1. mája 2019 v Zlatých 
Moravciach 

  

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 

          Dušan Radolský – zástupca trénerov 

          Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 

Ospravedlnený:      

         

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 

          Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia   

          Peter Kopúň – reprezentačný tréner SR WU 

          Jozef Jelšic -  reprezentačný tréner SR WU19 a SR WU17 

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU 
4. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU 19 a WU 17 



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

6. Schvaľovanie návrhu odmeny prezidenta SFZ 
7. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 
8. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 

poriadku SFZ 
9. Prerokovanie princípov a schvaľovanie návrhu na rozdelenie príspevkov z 

fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré 
už nie sú členmi SFZ 

10. Schvaľovanie návrhu na prijatie nového riadneho člena SFZ 
11. Informácia o výsledkoch Prvostupňového licenčného konania 
12. Informácia o podpísaní Memoranda medzi SFZ a Botswanskou futbalovou 

asociáciou 
13. Informácia o organizovaní série seminárov o financovaní klubového športu 

na Slovensku  
14. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca apríl 2019 
15. 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 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal GS SFZ Jozef Kliment. 
 

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. 
 

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 
 
Úloha splnená. 
Všetci zodpovední nahlásili v stanovenom termíne členov návrhovej a mandátovej komisie 
SFZ. 
 
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
 
K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR WU 
p. Petra Kopúňa, ktorý vyhodnotil činnosť svojho družstva. 
Od prevzatia družstva a ukončením neúspešnej kvalifikácie na MS 2019 sa čiastkové ciele 
z prípravy družstva na kvalifikáciu napĺňajú k spokojnosti. Už samotné zabezpečenie zápasov 
je ideálne, síce v niekoľkých prípadoch náročné (Cyprus – dva tímy z 2. koša, apríl – SUI 
namiesto UKR, jún – Rakúsko a Poľsko).  
Výsledky, ako hlavný ukazovateľ, je stále nedostatočný. Jedna výhra z kvalifikácie je málo. 
Celý realizačný tím si uvedomuje tento nedostatok a pracuje na jeho odstránení. Je však 
potrebné pochopiť, že „prerobiť“ niektoré stereotypy je náročnejšie ako „vystavať nové 
monumenty“. Výmena hráčok nie je cestou a ani nie sú také možnosti. Preto prestavba 
a zvýšenie výkonnosti dosiahne najvyšší bod v kvalifikácii. 
Materiálovo a technicky je reprezentácia zabezpečená v období prípravy primerane. 
Využívame rôzne pomôcky a nástroje k zefektívneniu výkonnosti, pričom väčšina je 
zadovážená z rôznych zdrojov (od A tímu mužov, od U21 mužov, osobné vlastníctvo). 
Scouting hráčok ich zaradenie do SR WA je v reprezentácií asi najslabším článkom prípravy 
na kvalifikačné zápasy. Tím WA SR nemá také možnosti k zapracovaniu mladých a nových 
hráčok do užšej nominácie vo vybranom čase. 
 
Popis prípravy: 
 

• IX/2018 Kvalifikácia MS 2019 



•  X/2018 INT (CZE, vonku) 
– Scouting mladých hráčok (Moťovská, Sluková, Jančová, Horváthová) 
– Implementácia postupného útoku, princípov rýchleho útoku 

• XI/2018 INT (GRE, vonku) 
– Scouting mladých hráčok (Moťovská, Sluková, Kovaľová, Horváthová, 

Maslová) 
– Implementácia postupného útoku, princípov rýchleho útoku 
– Organizácia obrannej formácie na rýchly útok súpera 

• I/2019 INT (TUR, vonku) 
– Scouting mladých hráčok (viac hráčok z domácej ligy) 
– Stabilizácia postupného útoku a princípov rýchleho útoku 

• III/2019 CUP (CYP, vonku) 
– Organizácia hry v obrane a v útoku podľa sily súpera a všetkých princípov hry 
– Teambuiliding XI do kvalifikácie 

• IV/2019 INT (UKR, doma) 
– Modelovanie kvalifikačného bloku so súperom z 3.koša 
– Stabilizácia nominácie na kvalifikáciu 
– Korekcia v organizácii hry v obrane a v útoku 

• VI/2019 INT (POL&?, doma) 
– Modelovanie kvalifikačného bloku s dvoma súpermi (z 3. a 2.koša) 
– Stabilizácia nominácie na kvalifikáciu 
– Implementácia korekcie v organizácii hry v obrane a v útoku 

• IX/2019 Kvalifikácia ME2021 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 a SR WU17 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR 
WU19 a SR WU17 p. Jozefa Jelšica, ktorý vyhodnotil činnosť svojích družstiev. 

Cieľ: 

Pri oboch vekových kategóriách zlepšiť postavenie v rankingu pre nasadzovanie v kvalifikácií 
ME 2019. 



Výsledky SR WU19: 

Slovensko-Slovinsko 0:3 (0:0) 

Slovensko-Francúzsko 0:6 (0:5) 

Slovensko-Portugalsko 0:3 (0:2) 

Výsledky SR WU17: 

Slovensko-Španielsko 0:5 (0:4) 

Slovensko-Poľsko 0:1 (0:1) 

Slovensko-Švédsko 0:1 (0:1) 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 
a SR WU17. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

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

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval o najdôležitejších skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu futbalovej infraštruktúry. 

1. Prebieha finálna časť realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov 
v Liptovskom Mikuláši a Dubnici nad Váhom, pričom v oboch prípadoch už bola 
vyčerpaná dotácia zo strany SFZ na základe čerpania úveru zo SZRB. 

2. Pokračuje realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov v Košiciach 
a Trenčíne. 

3. Vzhľadom k čerpaniu úveru zo SZRB k realizácii projektu výstavby futbalového 
štadióna v Trenčíne, podpísal SFZ dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri realizácii 
rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Trenčíne medzi SFZ a 
AS Trenčín, a.s. 



4. Okresný úrad v Humennom, katastrálny odbor povolil dňa 10.1.2019 v prospech SFZ 
vklad vecného bremena na bezodplatné užívanie futbalového štadióna v Humennom. 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu odmeny pre prezidenta SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
na základe podnetu predsedu SsFZ predložil návrh na odmenenie prezidenta SFZ za jeho 
činnosť v prospech rozvoja slovenského futbalu.  
Návrh spočíval v tom, aby bola prezidentovi SFZ vyplatená odmena v celkovej výške 50.000,- 
EUR splatná v dvoch splátkach  50% v 1. polroku 2019 a 50% v 2. polrok 2019. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh odmeny pre prezidenta SFZ vo výške 50.000,- EUR. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 1 (J.Kováčik) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

K bodu 7: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre  
legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh programu 
Konferencie SFZ. 

Podľa 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.  

 
GS SFZ, prezident ÚLK a predsedovia RFZ navrhli za členov komisií a overovateľov zápisnice 
nasledujúcich zástupcov: 
 
Mandátová komisia: 
Milan Lônčík (BFZ), František Nagy (ZsFZ), Ján Studený (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), 
Milan Vojtek (SFZ),  Michal Budovec (ÚLK) 

 
Návrhová komisia: 
Kyselica (BFZ), Vladimír Hracho (ZsFZ), Gabriel Bacsa (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Peter 
Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK) 

 
Overovatelia zápisnice: 
Vladimír Mušák (SsFZ), Karol Janas (ZsFZ), Ľubomír Golis (ÚLK)  
 
 
Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční 27. júna 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. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2018 
6. Informácia o projektoch zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej 

infraštruktúry 
7. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych 

členov SFZ a o spôsobe použitia členského 
8. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ  za rok 2018  
9. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schvaľovanie rozdelenia 

hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2018 
10. Schvaľovanie nezávislého audítora pre audit spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o. za rok 

2019, vrátane overenia výročnej správy za rok 2019 



11. Schvaľovanie nezávislého audítora pre audit SFZ za rok 2019, vrátane overenia 
výročnej správy za rok 2019 

12. Informácia o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ  
13. Voľba člena výkonného výboru – zástupcu hráčov 
14. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
15. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
16. Diskusia 
17. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie schváliť členov návrhovej komisie 
a mandátovej komisie ako aj overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení: 

Mandátová komisia: 
Milan Lônčík (BFZ), František Nagy (ZsFZ), Ján Studený (SsFZ), Jaroslav 
Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ),  Michal Budovec (ÚLK) 
 
Návrhová komisia: 
Kamil Kyselica (BFZ), Vladimír Hracho (ZsFZ), Gabriel Bacsa (SsFZ), Ján 
Džubák (VsFZ), Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK) 
 

       Overovatelia zápisnice: 
      Vladimír Mušák (SsFZ), Karol Janas (ZsFZ), Ľubomír Golis (ÚLK)  
 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: 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 členov VV SFZ informoval o aktuálnom stave 
prípravy novely Registračného a prestupového poriadku SFZ. Oboznámil o organizovaných 
stretnutiach so zástupcami regionálnych futbalových zväzov, na ktorých sa prerokovali 
najzásadnejšie pripomienky vznesené zo strany klubov (v zápisnici sú uvedené aj pripomienky 
vznesené na stretnutiach, ktoré sa organizovali po zasadnutí VV SFZ).  



 
Zo zasadnutia s regionálnymi sekretármi (16. apríla 2019 vo Zvolene) 
 

- úprava čl. 15 ods. 5, kde bude naviazanosť výnimky z preregistrácie – vákuové obdobia 
od 1.5. do 15.7. 

- zrušenie hmotných registračných preukazov – bude iba elektronický 
 

Zo zasadnutia VV SFZ (1. mája 2019 v Zlatých Moravciach) 
 
- zmena registračného obdobia pre amatérov na: 

o  letné prestupové bez obmedzenia – od 20.6.2019 do 15.7.2019 (naviazanosť na 
nový SP, kde bude stanovený termín na termín prihlásenia najneskôr do 15.7. 

o  letné prestupové s obmedzením zostáva v súčasnom režime 
o  zimné prestupové iba s obmedzením 
 

Zo zasadnutia so zástupcami ZsFZ (2. mája 2019 v Nitre) 
 

- vo vzťahu k zmene registračného obdobia chcú zmeniť registračné obdobie od 26.6. do 
15.7. bez obmedzenia (letné) a určiť v rámci súťažného poriadku najneskoršie ukončenie 
všetkých súťaží (aj baráži?) do 25.6. – teda vzájomná naviazanosť na tieto predpisy 

- čl. 6 ods. 2 RaPP – vyskytujú sa aplikačné problémy s „naháňaním“ prehlásenia 
o ukončení aktívnej kariéry hráča – treba prediskutovať s matrikou SFZ opodstatnenie 
a využitie tohto ustanovenia? 

- diskusia – ak by prestúpil pred koncom súťažného ročníka, mohol by štartovať iba 
v nasledujúcom (vyriešenia problematiky baráží) 

 
Zo zasadnutia so zástupcami SsFZ (3. mája 2019 v Sielnici) 
 

- súhlasia s navrhovanými prestupovými obdobiami, aj s pripomienkou ZsFZ (vo vzťahu 
k zmene registračného obdobia chcú zmeniť registračné obdobie od 26.6. do 15.7. bez 
obmedzenia (letné) a určiť v rámci súťažného poriadku najneskoršie ukončenie všetkých 
súťaží (aj baráži?) do 25.6. – teda vzájomná naviazanosť na tieto predpisy) 

- letné prestupové s obmedzením hneď následne – teda 16.7. do 30.9. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu zapracovať pripomienky vznesené 
priamo na zasadnutí. 

 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 
Proti – 0 
Zdržali sa hlasovania – 0 
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 9: Prerokovanie princípov a schvaľovanie návrhu na rozdelenie príspevkov z 
fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú 
členmi SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý informoval, že v nadväznosti na predchádzajúce 
uznesenia VV SFZ a Konferencie SFZ, uplatnil SFZ doposiaľ nárok na vyplatenie solidárneho 
príspevku v rámci prestup nasledujúcich hráčov v celkovej sume 165.726,78 EUR: 

 
• Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul) 
• Juraj Kucka (Trabzonspor) 
• Stanislav Lobotka (FC Nordsjælland) 

 
VV SFZ prerokoval princípy prerozdeľovania prostriedkov fondu na podporu mládeže z 
uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ. Ide o tieto princípy: 
 

1. V prípade, že klub, ktorý už nie je členom SFZ, má v rámci svojej oblastnej príslušnosti 
športového nástupcu (t. j. klub, v ktorom pôsobí/pôsobila väčšina hráčov pôvodného 
klubu, a ktorý minimálne po dobu ostatných 3 sezón pracuje s mládežou), prináleží 
danému klubu ako športovému nástupcovi 90% zo sumy uplatnenej zo strany SFZ. 

2. V prípade, že klub, ktorý už nie je členom SFZ, nemá v rámci svojej oblastnej 
príslušnosti športového nástupcu spĺňajúceho vyššie uvedené atribúty, prináleží 
všetkým klubom v rámci príslušného ObFZ 90% zo sumy uplatnenej zo strany SFZ, 
pričom VV SFZ v jednotlivých prípadoch stanoví kľúč prerozdelenia danej sumy medzi 
jednotlivé kluby, ktoré majú minimálne 1 aktívne družstvo mládeže v súťažiach SFZ. 

3. Za účelom pokrytia administratívnych nárokov spojených s touto agendou prináleží 
SFZ 10% z každej uplatnenej sumy nárokov solidarity s ohľadom na bod 4. 

4. V prípade, že hráč, za ktorého SFZ uplatnil nárok solidarity, pôsobil pred 12. rokom 
veku v kluboch, ktoré nemali nárok uplatniť si solidárny príspevok a tieto kluby zároveň 
majú aspoň 1 aktívne družstvo mládeže v súťažiach SFZ, rozdelí SFZ polovicu sumy 
podľa bodu 3 (t. j. 5% z celkovej sumy uplatnenej zo strany SFZ) proporcionálne medzi 
všetky takéto kluby podľa dĺžky pôsobenia predmetného hráča v danom klube, SFZ 
v takomto prípade prináleží len 5% z uplatnenej sumy nárokov solidarity. 

5. V prípade, že za prestup hráča si už niektorý z klubov uplatnil svoj vlastný nárok na 
vyplatenie solidárneho príspevku za pôsobenie hráča v klube, môže takýto klub obdržať 
maximálne 30% zo sumy uplatnenej zo strany SFZ, a to aj v prípade, že by sa jednalo 
o športového nástupcu.    

V nadväznosti na vyššie uvedené bolo navrhnuté, aby VV SFZ prijal uznesenia k rozdeleniu 
príspevkov z fondu na podporu mládeže z doposiaľ uplatnených nárokov solidarity za kluby, 
ktoré už nie sú členmi SFZ:  
 

1. FC Baník Horná Nitra 



• 45.000,- EUR (prestup Martin Škrtel) 
• 44.717,40 EUR (prestup Juraj Kucka) 
• 90% zo sumy uplatnenej zo strany SFZ v prípade prestupu akéhokoľvek bývalého 

hráča FKM Prievidza za splnenia podmienky práce s mládežou 
 

2. FK Hajskala Ráztočno 
• 2.500,- EUR (prestup Martin Škrtel) 

 
3. futbalové kluby ObFZ Banská Bystrica 

• 42.889,50 EUR (prestup Juraj Kucka) podľa kľúča stanoveného VV SFZ 
 
4. TJ Družstevník Veľká Hradná 

• 918,75 EUR (prestup Stanislav Lobotka) 
 
5. futbalové kluby ObFZ Trenčín 

• 16.537,50 EUR (prestup Stanislav Lobotka) podľa kľúča stanoveného VV SFZ 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 
1) VV SFZ berie na vedomie princípy prerozdeľovania prostriedkov fondu na podporu 
mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z 
uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ, (v zmysle 
predloženého materiálu) za prestupy nasledovných hráčov: 

-  Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul) 
-  Juraj Kucka (Trabzonspor) 
-  Stanislav Lobotka (FC Nordsjælland) 
 

3) VV SFZ ukladá predkladateľovi povinnosť pripraviť návrh kľúča na rozdelenie 
príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré 
už nie sú členmi SFZ aj pre kluby pôsobiace na území konkrétnych oblastných 
futbalových zväzov a predložiť ich členom VV SFZ formou hlasovania per rollam. 
 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 
K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na prijatie riadneho člena SFZ. 
 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre  
legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v zmysle 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. 
  
Slovenskému futbalovému zväzu boli doručené písomné žiadosti nasledovných subjektov:  
Solid Sport Center Fénix Nové Zámky (občianske združenie, OblFZ Nové Zámky) 
Mestský FC Spartak Bánovce nad Bebravou (občianske združenie, OblFZ Prievidza) 
 
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 Solid Sport Center Fénix Nové Zámky a Mestský FC Spartak Bánovce 
nad Bebravou za nových riadnych členov SFZ. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Informácia o výsledkoch Prvostupňového licenčného konania 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 

informoval o rozhodnutí Prvostupňového orgánu licenčného konania. Podľa schváleného 
harmonogramu licenčného konania v licenčnom cykle 2018/2019, dňa 24.4.2019 v sídle SFZ 
zasadal Prvostupňový orgán licenčného konania (ďalej len „POLK“), aby prerokoval 
podkladovú správu manažérov jednotlivých licenčných konaní v podmienkach SFZ a licenčnej 
komisie SFZ (ďalej len „LcK“) o preverení plnenia požiadaviek licenčných kritérií klubmi, 
žiadajúcimi o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2019/2020 a  rozhodol o ich udelení / 
neudelení v prvostupňovom konaní.  
 
Rokovanie viedol predseda POLK – Ing. Juraj Obložinský a zúčastnili sa ho všetci jeho 
členovia. Na zasadnutie POLK bol prizvaný manažér klubového licenčného systému SFZ – Dr. 
Milan Vojtek, Miroslav Richtárik – manažér licenčného konania pre II. ligu mužov, Martin 
Hasprún – manažér licenčných konaní mládeže (pre iné povinnosti sa z účasti na zasadnutí 
ospravedlnil) a zástupcovia klubov FORTUNA ligy (ďalej len „FL“) FC Nitra a AS Trenčín. 



Na rokovaní POLK sa rokovalo o každom klube osobitne. Rozhodnutia o udelení licencií 
POLK prijal jednohlasne, nikto z členov POLK nebol proti navrhovanému uzneseniu, ani sa 
nezdržal hlasovania. Osoby prizvané na rokovanie POLK nemali právo hlasovať. 
 
1. POLK rozhodol udeliť licenciu týmto klubom FL: ŠK SLOVAN BRATISLAVA futbal, 

FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA, MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE, FK 
ŽELEZIARNE  PODBREZOVÁ, MFK RUŽOMBEROK, FK SENICA, ŠKF SEREĎ, 
AS TRENČÍN, FC SPARTAK TRNAVA, FC ViOn ZLATÉ MORAVCE-VRÁBLE 
a MŠK ŽILINA, ktoré splnili všetky minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej 
udelenie.  

 
POLK rozhodol neudeliť licenciu klubu FC NITRA, ktorý nesplnil minimálne 
požiadavky finančných licenčných kritérií, najmä z dôvodu nepredloženia písomných záruk 
kľúčových akcionárov klubu o neohrození nepretržitej činnosti klubu počas celej licenčnej 
sezóny 2019/2020.  

 
POLK v rozhodnutí o udelení licencie ďalej uložil klubom FL nasledovné opatrenia:  
 
1) Vykonanie navýšenia základného imania spoločnosti tak, aby záporné vlastné imanie 

neohrozovalo zachovanie nepretržitej činnosti spoločnosti, bolo uložené klubom MFK 
Ružomberok a FK Senica. 

2) Povinné predkladanie aktualizovaných štvrťročných finančných informácií do budúcnosti, 
na základe výsledkov finančného preverovania, výroku audítora k auditu účtovnej závierky 
klubu za finančný rok 2018 a  porušovania minimálne jedného kontrolného finančného 
indikátora, bolo uložené klubom MFK Ružomberok, FK Senica, AS Trenčín a FC 
Spartak Trnava. 

3) Predloženie kompletnej dokumentácie k vystaveniu nového certifikátu hlavného štadióna 
bolo do 30.6.2019 uložené klubom: ŠK Slovan Bratislava, FK DAC 1904 D. Streda, MFK 
Zemplín Michalovce, FK Železiarne Podbrezová, FK Senica, FC Spartak Trnava, FC 
ViOn Zlaté Moravce-Vráble a MŠK Žilina. 

4) Klubu MŠK Žilina bola do začiatku licenčnej sezóny 2019/2020 uložená povinnosť 
obnovenia platnosti FIFA QUALITY PRO FIELD CERTIFICATE, platného do 
22.5.2019. 

5) Klubu AS Trenčín  bolo  do  17.5.2019  uložené LcK SFZ predložiť dokumentáciu, 
preukazujúcu obsadenie pozície hlavného trénera  A  družstva mužov trénerom 
s požadovanou kvalifikáciou. 

6) Klubu FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble bolo uložené v priebehu  súťažného ročníka 
2019/2020 vykonať potrebné opatrenia na splnenie požiadavky Smernice klubového 
licenčného systému SFZ, článok 45, ktoré v súčasnosti v plnom rozsahu nespĺňa 
(kvalifikácia trénerov mládeže). 

7) Klubu ŠKF Sereď bolo uložené pre budúce licenčné konanie doplniť dokumentáciu 
k plneniu požiadaviek personálno-administratívnych kritérií o písomné poverenia na výkon 
každej požadovanej funkcie v prípade, že vykonávanie funkcie nie je dohodnuté zmluvne. 



 
Všetky kluby FL boli o rozhodnutiach POLK informované dňa 25.4.2019 zaslaním písomného 
rozhodnutia POLK elektronickou aj doporučenou poštou. 
 
Klub FC NITRA, ktorý nezískal licenciu v prvostupňovom konaní, má právo do 10.5 2019 
(vrátane) podať odvolanie voči rozhodnutiu POLK Odvolaciemu orgánu licenčného konania 
(ďalej len „OOLK“), o čom bol informovaný v sprievodnom liste k rozhodnutiu POLK 
o neudelení licencie.  
Predseda OOLK JUDr. Peter Kohút, bol už manažérom klubového licenčného systému 
písomne informovaný o rozhodnutiach POLK a  o požiadavke zvolať zasadnutie OOLK, 
najneskôr do 25.5. 2019. 
 
2. POLK rozhodol udeliť licenciu na  licenčnú sezónu 2019/2020  všetkým súčasným účast- 
    níkom II. ligy mužov, ktorí splnili požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie.  
 
 
POLK v rozhodnutí o udelení licencie uložil klubom II. ligy nasledovné opatrenia:  
 
Predloženie správy audítora o overení účtovnej závierky klubu za finančný rok 2018 bolo do 
15.6.2019 uložené klubom Partizán Bardejov BŠK, FK INTER Bratislava, FC Lokomotíva 
Košice, MFK Skalica a ŠTK 1914 Šamorín. 
V prípade nesplnenia tejto povinnosti boli kluby upozornené na možnosť zahájenia konania 
o odobraní udelenej licencie. 
 
3. POLK  v plnom  rozsahu  akceptoval  návrh  Technického úseku  SFZ na udelenie 
licencií 
     Futbalovej akadémie, zaradenie klubov do skráteného licenčného konania 
a potvrdenie 
     súčasného stavu udelených licencií  ÚTM a Čakateľa u všetkých navrhovaných klubov.  
 
 
POLK v rozhodnutí o udelení licencií SFZ mládeže uložil žiadajúcim klubom nasledovné 
opatrenia:  
 
1. V prípade licencií Futbalovej akadémie sa jedná o podmienečné udelenie licencie, ktoré 

musí byť potvrdené športovým výsledkom v kategórii mužov a dorastu. 
2. V prípade klubu Partizán Bardejov BŠK je udelenie licencie Futbalovej akadémie 

podmienené predložením relevantného dokladu Daňového úradu do 15.6.2019.  
3. V prípade klubu MFK Lokomotíva Zvolen je udelenie licencie ÚTM podmienené 

predložením relevantného dokladu Daňového úradu do 13.5.2019.  
 
Podľa požiadaviek ustanovení Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, bola zo zasadnutia POLK spracovaná zápisnica, ktorá bude zverejnená na 
web sídle SFZ. 



 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch Prvostupňového licenčného konania. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 12: Informácia o podpísaní Memoranda medzi SFZ a Botswanskou futbalovou 
asociáciou 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval, že v  dňoch 9.-13. marca 2019 navštívila delegácia 
predstaviteľov SFZ Futbalovú Asociáciu Botswany („BFA“) v hlavnom meste krajiny 
Gaborone za účelom rozvoja spolupráce oboch zväzov v rámci projektu UEFA Assist. 

Za SFZ sa návštevy zúčastnili 1. viceprezident SFZ Richard Havrilla, viceprezident SFZ pre 
štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karol Belaník, viceprezident SFZ pre 
profesionálny futbal Ivan Kozák, generálny sekretár Jozef Kliment a zástupca GS pre 
operatívne riadenie Peter Dedík. 

Ciele a zámery návštevy 

Hlavným cieľom návštevy boli: 

• stretnutie s pracovníkmi sekretariátu BFA (najmä Technický úsek), 
• rokovanie s najvyššími predstaviteľmi BFA o ďalšej spolupráci a podpore SFZ,  
• návšteva dôležitých štátnych inštitúcií,  
• podpis Memoranda o spolupráci medzi SFZ a BFA. 

Priebeh a dôležité poznatky z návštevy 

Návšteva trvala niekoľko dní, v rámci ktorých sa predstavitelia SFZ venovali najmä získaniu 
dostatočného množstva informácií o fungovaní futbalu v Botswane a odovzdaniu poznatkov a 
skúseností v rôznych oblastiach, od financovania športu vo všeobecnosti cez organizáciu 
futbalu a futbalových súťaží až po rozvoj mládežníckeho futbalu a vzdelávania trénerov. 

 

Stretnutie s najvyšším vedením BFA 



• prezident, generálny sekretár a 2. viceprezident BFA informovali zástupcov SFZ o 
najväčších úskaliach práce BFA v rámci rozvoja futbalu v Botswane, ako aj o 
kľúčových zámeroch napredovania do budúcnosti  

• BFA má strategický plán, ktorého kľúčovým cieľom je masívny rozvoj regionálneho 
futbalu 

• štruktúra samotného futbalového zväzu s najvyšším orgánom Valným zhromaždením 
(60 delegátov) funguje na podobnom princípe ako SFZ 

• napriek tomu, že regionálne štruktúry existujú (4 bloky, 17 regiónov), ich fungovanie 
je založené na dobrovoľníckej báze 

• problémom je relatívne nízka finančná podpora zo strany štátu a v porovnaní s UEFA 
len symbolická podpora zo strany Africkej futbalovej konfederácie CAF  

• nedostatok kvalifikovaných trénerov a rozhodcov je tiež markantný, v Botswane je málo 
adekvátnej futbalovej infraštruktúry, ktorá by sa mohla využiť na tréningový proces 

• BFA sa zapojilo do projektu FIFA Connect, ktorého cieľom je elektronická evidencia 
hráčov (zatiaľ evidovaní len hráči klubov najvyššej seniorskej súťaže), systém však 
neumožňuje súťažnú agendu  

Stretnutie s pracovníkmi Technického úseku BFA 

• v rámci klubových súťaží existuje len jedna súťaž vo vekovej úrovni U15 a U17, ktorá 
však reálne nie je prepojená na kluby seniorského futbalu, drvivá väčšina 
mládežníckych súťaží (turnajov) sa koná na úrovni škôl alebo tieto turnaje organizuje 
priamo BFA v regiónoch, na základe čoho následne vyberá hráčov pre mládežnícke 
reprezentačné výbery, štruktúra klubových mládežníckych súťaží neexistuje 

• vzdelávanie trénerov je realizované výhradne v spolupráci s CAF, program vzdelávania 
len v rámci BFA absentuje, aktuálne je v Botswane 0 trénerov s licenciou PRO a 1 tréner 
s licenciou A  

• v rámci školských súťaží a regionálnych výberov je aplikovaný systém identifikácie 
talentovaných hráčov a zároveň je podporovaný systém regionálnych centier pre 
talentovanú mládež, avšak len v malom množstve  

• systém seniorských súťaží je zavedený, pričom vrcholom je najvyššia súťaž Botswana 
Premier League, ženský klubový futbal sa hrá len na regionálnej úrovni a futsalové 
súťaže sa hrajú pod holým nebom 

Stretnutie s najvyšším predstaviteľmi Botswana Premier League („BPL“) 

• najvyššia klubová súťaž (16 účastníkov, polo-profesionálne kluby) je riadená 
samostatným aparátom, avšak aktuálne spadá pod BFA, zámerom predstaviteľov BPL 
je osamostatniť sa od BFA už od najbližšej sezóny, a to najmä z finančných dôvodov 



• jedným z kľúčových problémov je infraštruktúra, ktorá nie je vo vlastníctve alebo 
dlhodobom nájme klubov, je majetkom štátu, ktorý ju prenajíma len krátkodobo, čo 
spôsobuje nestálosť termínovej listiny aj miest dejísk futbalových zápasov 

• pre kluby je záväzný licenčný systém, ktorý však nie je pre jeho striktnosť dodržiavaný 
a tým pádom jeho porušenia zatiaľ nie sú trestané, väčšina klubov nie sú súkromné 
spoločnosti, niektoré sú dokonca založené na štátnej báze, preto sa do budúcna uvažuje 
o transformácii klubov na súkromné spoločnosti a tiež o zúžení počtu účastníkov súťaže 

• jedným zo športových kritérií pre účasť v BPL je jedno mládežnícke družstvo U17, 
ktoré však nemusí pôsobiť v oficiálnej klubovej súťaži  

Stretnutia s predstaviteľmi ministerstiev a iných orgánov verejnej správy 

• delegácia SFZ sa stretla s predstaviteľmi BNSC (Národná športová komisia Botswany), 
Ministerstva rozvoja mládeže, športu a kultúry, ako aj Ministerstva základného 
vzdelávania 

• BNSC rozdeľuje finančné prostriedky na šport v objeme cca. 10Mil. USD, pričom len 
50% z tejto sumy je určených na podporu národných športových zväzov a organizáciu 
športových podujatí, a to na základe posúdenia predložených žiadostí a projektov  

• mládežnícky šport je podporovaný najmä na úrovni škôl, čiže rozvoj mládežníckeho 
futbalu závisí na kvalite tréningové procesu v rámci aktivít po vyučovaní vedených 
učiteľmi, tréningový proces a školské futbalové súťaže však prebiehajú len 3 mesiace v 
roku, preto BFA rokuje s ministerstvom o rozšírení aktivít a vzdelávaní učiteľov, 
školský systém však aktuálne neumožňuje, aby boli učitelia ako tréneri platení nad 
rámec ich platu učiteľa, čo znamená, že ich činnosť je v podstate založená na 
dobrovoľnej báze  

• riadenie športových aktivít v rámci škôl zastrešujú 2 inštitúcie (BOPSA – športová 
asociácia na základnom vzdelávacom stupni, BISSA - športová asociácia na strednom 
vzdelávacom stupni), pričom do ich kompetencie spadá aj organizácia školských 
futbalových súťaží (kategórie U15 a U17) s celoštátnymi finále 

• jedným z hlavných úskalí potenciálneho presunu organizovaného mládežníckeho 
futbalu zo škôl do klubov je obava rodičov ohľadom vzdelanostnej a najmä etickej 
úrovne trénerov 

Podpis Memoranda o spolupráci medzi SFZ a BFA  

• v piatok 12.4.2019 podpísali zástupcovia oboch strán (za SFZ 1. viceprezident Richard 
Havrilla) na tlačovej konferencii v sídle BFA Memorandum o spolupráci 

Závery a odporúčania 

na záver návštevy absolvovali zástupcovia oboch strán spoločné stretnutie, na ktorom 
prerokovali zistené poznatky a možnosti ďalšej budúcej spolupráce 



• SFZ na základe uvedeného spracoval sumár odporúčaní pre rozvoj futbalu v Botswane 
a popis zámerov najbližšej spolupráce, ktorý bol oficiálne zaslaný BFA spolu s 
poďakovaním za zabezpečenie a starostlivosť počas návštevy 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o podpísaní Memoranda medzi SFZ a Botswanskou 
futbalovou asociáciou. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 13: Informácia o organizovaní série seminárov o financovaní klubového športu 
na Slovensku 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval že Učená právnická spoločnosť, o. z., v spolupráci 
so spoluorganizátormi a partnermi organizuje sériu seminárov na tému: “Zákon o športe - 
zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva v športe alebo Financovanie klubového 
športu na Slovensku - kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť a ako na to ?". V rámci uvedenej série 
seminárov budú prezentované nové poznatky o zmluvných vzťahoch podľa nového Zákona o 
športe a od nich sa odvíjajúce daňové dopady a odvodové povinnosti so zameraním na to, kde 
sa dajú získať a kde ušetriť (legálne) peniaze pre šport. 

 
Sériu seminárov na vyššie uvedenú tému budú postupne hostiť nasledovné mestá: Banská 
Bystrica – dňa 2.5.2019, Žilina - dňa 3.5.2019, Košice – dňa 29.5.2019, Prešov – dňa 30.5.2019 
a Piešťany - dňa 4.6.2019. Vstupy na tieto semináre sú bezplatné.  

 
Cieľovou skupinou plánovaných seminárov sú športové kluby, športovci, športoví odborníci a 
dobrovoľníci v športe vykonávajúci činnosť na základe zmluvných vzťahov, ako aj tí, ktorí sa 
starajú o ich právne, ekonomické a účtovné veci. Program jednotlivých seminárov bude 
rozdelený do piatich blokov, ktorých súčasťou bude aj verejná diskusia o problémoch z praxe. 
V rámci programu seminárov budú prednášať a diskutovať Jozef Mihál, Jaroslava 
Lukačovičová, Peter Hennel, Jaroslav Čollák, Žaneta Surmajová, Igor Šumichrast, Peter Sepeši, 
Zuzana Zajíčková, Ladislav Križan, Marcel Blažo a ďalší.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o organizovaní série seminárov o financovaní 
klubového športu na Slovensku. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 14: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca apríl 2019 

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

 
 

 
 
 
 



 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev 
SR za obdobie mesiaca apríl 2019. 
 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 15: Diskusia 
Bez diskusných príspevkov. 
 
 
Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 1. mája 2019 v Zlatých 
Moravciach: 

 

Uznesenie č. 58/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 59/19 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 



Uznesenie č. 60/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 a SR 
WU17. 

                                                                                                                    T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 61/19 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 62/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh odmeny pre prezidenta SFZ vo výške 50.000,- EUR. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 63/19 VV SFZ:  

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

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie schváliť členov návrhovej komisie 
a mandátovej komisie ako aj overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení: 

Mandátová komisia: 
Milan Lônčík (BFZ), František Nagy (ZsFZ), Ján Studený (SsFZ), Jaroslav Švarc 
(VsFZ), Milan Vojtek (SFZ),  Michal Budovec (ÚLK) 
 
Návrhová komisia: 
Kamil Kyselica (BFZ), Vladimír Hracho (ZsFZ), Gabriel Bacsa (SsFZ), Ján Džubák 
(VsFZ), Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK) 
 

       Overovatelia zápisnice: 
      Vladimír Mušák (SsFZ), Karol Janas (ZsFZ), Ľubomír Golis (ÚLK)  
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

 

 



Uznesenie č. 64/19 VV SFZ:  

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu zapracovať pripomienky vznesené priamo na 
zasadnutí. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

Uznesenie č. 65/19 VV SFZ:  
1) VV SFZ berie na vedomie princípy prerozdeľovania prostriedkov fondu na podporu 
mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z 
uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ, (v zmysle 
predloženého materiálu) za prestupy nasledovných hráčov: 

-  Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul) 
-  Juraj Kucka (Trabzonspor) 
-  Stanislav Lobotka (FC Nordsjælland) 
 

3) VV SFZ ukladá predkladateľovi povinnosť pripraviť návrh kľúča na rozdelenie príspevkov z 
fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi 
SFZ aj pre kluby pôsobiace na území konkrétnych oblastných futbalových zväzov a predložiť 
ich členom VV SFZ formou hlasovania per rollam. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 
Uznesenie č. 66/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje Solid Sport Center Fénix Nové Zámky a Mestský FC Spartak Bánovce nad 
Bebravou za nových riadnych členov SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 67/19 VV SFZ:  

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch Prvostupňového licenčného konania. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

 




