
 

 

Zápisnica č. 09/19 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 1. októbra 2019 v Čereňanoch 

  

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: nikto 

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 

Program: 

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 

2. Kontrola plnenia uznesení 

3. Informácia o realizácii projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry 

4. Schvaľovanie návrhu Smernice o odbornej príprave a spôsobilosti trávnikárov a o 
podmienkach vykonávania ich činnosti 

5. Schvaľovanie návrhu aktualizovanej Organizačnej štruktúry SFZ 

6. Schvaľovanie návrhu na opätovné obnovenie členstva v SFZ 

7. Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 

8. Informácia o schválení zákona o Fonde na podporu športu a ďalšej športovej 
legislatívy 



 

 

9. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca september 2019 

10. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ  

11. 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 splnená. 



 

 

VV SFZ schválil zmenu alokácie nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekty výstavby 
umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ (Vysoké Tatry, Poprad, Košice). 
Mesto Svidník nesplnilo požiadavky a z projektu vypadlo. 
 
Uznesenie č. 100/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie futbalových štadiónov. 

2) VV SFZ stanovuje termín ukončenia projektov v mestách Prešov a Spišská Nová Ves na deň 
30.6.2020. 

3) VV SFZ schvaľuje návrh na nahradenie Mesta Prievidza v projekte Mestom Považská 
Bystrica (s termínom ukončenia realizácie projektu 31.12.2020) z dôvodu ukončenia zmluvy 
medzi SFZ a Mestom Prievidza, ako aj nesplnenia požiadaviek na účasť v projekte 
rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-2022 zo 
strany Mesta Rimavská Sobota. 

 T: v texte 

 Z: Jozef Kliment 

Úloha trvá. 

Úloha je dlhodobá, stanovuje termín ukončenia projektov v mestách Prešov a Spišská Nová Ves na 
deň 30.6.2020. 

Rovnako dlhodobý termín je aj v projekte s Mestom Považská Bystrica (s termínom ukončenia 
realizácie projektu 31.12.2020). 

 

Uznesenie č. 102/19 VV SFZ: 

      1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu Smernice o vzdelávaní trávnikárov. 

2) VV SFZ ukladá zástupcom ÚLK a zástupcom Komisie SFZ pre riadenie II. ligy zaslať 
pripomienky k pripravovanému návrhu smernice v termíne do 25. septembra 2019. 

 T: v texte 

 Z: Jozef Kliment 

Úloha splnená. 

Zástupcovia ÚLK a zástupcovia Komisie SFZ pre riadenie II. ligy zaslali pripomienky 
k pripravovanému návrhu smernice v termíne do 25. septembra 2019. 

 

Uznesenie č. 93/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na októbrové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 30.09.2019 



 

 

do 23:59 hod. na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 
2019“ 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 je zaradené na zasadnutí ako samostatný bod 
programu. 
 
Uznesenie č. 112/19 VV SFZ: 
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnej komunikácii medzi SFZ a ÚFP. 

2) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ na zvolanie mimoriadneho zasadnutia VV SFZ na deň 24. 
september 2019 s jediným bodom programu týkajúcim sa  vzťahu a komunikácie medzi SFZ a ÚFP, 
s pozvaním prezidenta ÚFP na zasadnutie. 

T: v texte 

Z: Jozef Kliment 

Úloha splnená. 

Dňa 24. septembra 2019 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie VV SFZ s jediným bodom 
programu týkajúcim sa vzťahu a komunikácie medzi SFZ a ÚFP. 

 

Uznesenie č. 117/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnej vzájomnej komunikácii a vzťahu medzi SFZ a 
ÚFP. 

2) VV SFZ rešpektuje hráčov ako jednu z najpodstatnejších častí SFZ, pre ktorú je potrebné 
vytvoriť také podmienky, aby bola zabezpečená ochrana ich práv, nakoľko považuje za prirodzené 
postarať sa o všetky svoje záujmové skupiny a vyváženosť vzťahov, ktorých je SFZ gestorom v 
rámci organizovaného futbalu. 

3) VV SFZ vyzýva ÚFP, aby si zosúladilo svoju činnosť so štandardmi FIFPro, podľa ktorých má 
byť asociácia nezávislá od sprostredkovateľov. 

4) VV SFZ vyzýva ÚFP, aby rešpektovala stanovy SFZ, orgány SFZ a rozhodnutia najvyšších 
orgánov SFZ a upustila od nátlakových foriem komunikácie. 

5) VV SFZ vyzýva ÚFP, aby upustila od vytvárania nepriateľskej atmosféry medzi ÚFP, hráčmi a 
SFZ a vrátila sa k spôsobu komunikácie, ktorý nebude vzbudzovať pochybnosť o rešpektovaní SFZ, 
jeho záujmu o hráčov, rešpektovaní prezidenta SFZ, VV SFZ a konferencie SFZ ako najvyššieho 
orgánu SFZ. 



 

 

6) VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ vypracovaním podnetu na LPEaK SFZ na 
posúdenie, či konanie zástupcov ÚFP nenapĺňa znaky skutkových podstát disciplinárnych previnení 
v zmysle DP SFZ v spojení s Etickým kódexom SFZ. 

Úloha splnená. 
GS SFZ vypracoval podnet na LPEaK SFZ na posúdenie, či konanie zástupcov ÚFP nenapĺňa 
znaky skutkových podstát disciplinárnych previnení v zmysle DP SFZ v spojení s Etickým 
kódexom SFZ. 
 
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 

 

K bodu 3: Informácia o realizácii 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 nových skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu. V rámci realizácie projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry 
2017 – 2019 bolo ku dnešnému dňu: 

-  celkovej rozdelenej sumy 6 mil. EUR prefinancovaných cca. 5,65mil. EUR 
- z celkového počtu 394 projektov 375 kompletne zrealizovaných a financovaných v zmysle 

zmlúv s partnermi v jednotlivých obciach a mestách 
- partnermi v rámci spolufinancovania preinvestovaných ďalších cca. 3,33mil. EUR. 

V rámci vypísanej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v projekte „Podpora 
výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 2019-2021" obdržal SFZ v 
stanovenom termíne 15.9.2019 celkovo 553 projektov, ktoré budú posúdené 8-člennou pracovnou 
skupinou. Vzhľadom k tomu, že po vypísaní predmetnej výzvy nám zaslalo MŠVVaŠ SR 
informáciu, že každý žiadateľ o finančný príspevok v danom projekte musí predložiť originál 
čestného vyhlásenia konečného prijímateľa finančných prostriedkov za účelom posúdenia, či sa 
nejedná o neoprávnenú štátnu pomoc, s čím je spojená pomerne vysoká administratívna záťaž, bolo 
navrhnuté, aby VV SFZ posunul termín posúdenia a vyhodnotenia žiadostí pracovnou skupinou 
najneskôr do 5.11.2019. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

2) VV SFZ predlžuje termín na posúdenia a vyhodnotenia žiadostí pracovnou skupinou do 5. 
novembra 2019. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



 

 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu Smernice o odbornej príprave a spôsobilosti trávnikárov a o 
podmienkach vykonávania ich činnosti 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenia 
Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval členov VV SFZ o doručení pripomienok  k návrhu smernice od 
zástupcov ÚLK a Komisie SFZ pre riadenie II. ligy. 

Táto smernica upravuje 

a)     postup, organizáciu, obsah a rozsah odbornej prípravy pre nadobudnutie odbornej 
spôsobilosti trávnikára a na opakované overenie odbornej spôsobilosti trávnikára, 

b)    priebeh a obsah záverečných skúšok na získanie a zachovanie si odbornej spôsobilosti 
trávnikára, 

c)     náležitosti licencií o odbornej spôsobilosti trávnikára, 

d)    podmienky vykonávania činnosti trávnikára, 

e)     pôsobnosť komisie Slovenského futbalového zväzu pre štadióny a ihriská pri 
zabezpečovaní odbornej prípravy, opakovanej odbornej prípravy a vykonania záverečných 
skúšok uchádzačov o odbornú spôsobilosť na výkon trávnikára. 

V rámci diskusie k tomuto bodu aj naďalej zástupcovia ÚLK vyjadrili nespokojnosť s navrhovanou 
smernicou, nakoľko spôsobuje administratívnu záťaž. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh Smernice o odbornej príprave a spôsobilosti trávnikárov a o 
podmienkach vykonávania ich činnosti 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 3 (P. Kašpar, V. Ondrejka, R. Havrilla) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 

K bodu 5: Schvaľovanie návrhu aktualizovanej Organizačnej štruktúry SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenia 
Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval, že poslednú zmenu organizačnej štruktúry SFZ schvaľoval VV 
SFZ ešte v roku 2015. 

Aktuálne predložený návrh organizačnej štruktúry je výsledkom priebežného personálneho 
posilňovania SFZ za účelom skvalitňovania fungovania reprezentačných výberov SR, ako aj práce 
sekretariátu SFZ v nadväznosti na riešenie úloh strategického plánu rozvoja futbalu. 



 

 

Aktuálna organizačná štruktúra je v súlade s rozpočtom SFZ a SFZ Marketing, s.r.o., schváleným 
na marcovej Konferencii SFZ a reflektuje aj požiadavky európskej futbalovej asociácie UEFA, 
ktorá SFZ zaviazala zriadiť niekoľko nových pozícií. 

Hlavnými organizačnými zmenami sú presunutie oddelenia PR späť do štruktúr SFZ, vytvorenie 
samostatného úseku hospodárskej správy a logistiky (v nadväznosti na odkúpenie budovy sídla 
SFZ), oddelenia strategických projektov, či oddelenia ľudských zdrojov, ako aj posilnenie 
regionálnych štruktúr v rámci technického úseku za účelom podpory rozvoja futbalu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh aktualizovanej Organizačnej štruktúry SFZ. 

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 na opätovné obnovenie členstva v SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenia 
Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval, že hlavným dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu 
bola písomná žiadosť p. Ivana Hodúra o prijatie za člena SFZ doručená SFZ dňa 05.09.2019.  

V zmysle čl. 14 ods. 5 Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len „DP“) ak došlo k vylúčeniu 
individuálneho člena SFZ zo SFZ za disciplinárne previnenie podľa článku 51 alebo článku 52, 
postup podľa čl. 14 ods. 4 DP je možný len vo výnimočných prípadoch, ak je to v záujme 
futbalového hnutia. Overovacou autoritou je Výkonný výbor SFZ, ktorý si k rozhodnutiu vyžiada 
stanovisko oddelenia integrity SFZ. 

Podľa čl. 14 ods. 4 DP vylúčený člen SFZ môže požiadať o členstvo v SFZ najskôr po uplynutí 
piatich (5) rokov od vylúčenia, ak počas tejto doby viedol riadny život, ak disciplinárny poriadok 
neustanovuje inak. 

Žiadateľ dlhodobo prezentoval svoj negatívny postoj voči vlastnému konaniu, ktoré úprimne 
oľutoval. Na základe uvedeného sa aktívne zapojil do vzdelávacích aktivít Slovenského futbalového 
zväzu a Únie ligových klubov v oblasti boja proti manipulácii futbalových stretnutí, kde priamou 
interakciou na školeniach Integrity futbalu SFZ poskytuje predovšetkým mladým hráčom 
autentickú výpoveď športovca, ktorého život ovplyvnila manipulácia stretnutí a patologické 
hráčstvo hazardných hier známe aj pod názvom „gamblerstvo“. Na vlastnom príklade sa snaží 
poukázať na negatívne javy, ktoré takéto konanie prináša.  

Opätovným prijatím za člena SFZ mu disciplinárne opatrenie uložené dňa 13. septembra 2013 
Disciplinárnou komisiou SFZ za konanie vo veci korupčného správania a ovplyvňovania 
futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou spočívajúce v zastavení pretekárskej činnosti 
na dobu 25 rokov (pozastavenie výkonu športu) naďalej trvá, ale na základe prijatia za člena SFZ 
bude môcť oficiálne pôsobiť v iných oblastiach futbalu.  



 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na opätovné obnovenie členstva SFZ pre p. Ivana Hodúra. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 1 (K. Belaník) 

Návrh uznesenia bol schválený.  

 

K bodu 7: Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v stanovenom termíne neboli SFZ doručené 
žiadne návrhy na členov Komisie partnerov SFZ. 

Z tohto dôvodu bol predĺžený termín na zasielanie návrhov do 29. októbra 2019 a samotné 
ustanovovanie bolo odložené na novembrové zasadnutie. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na novembrové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 29.10.2019 do 
23:59 hod. na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 
2019“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na VV SFZ. 

2) VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby 
predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 8: Informácia o schválení zákona o Fonde na podporu športu a ďalšej športovej 
legislatívy 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že dňa 18. septembra 2019 bol v NR SR 
schválený návrh zákona o Fonde na podporu športu. Fond je verejno-právna inštitúcia na podporu 
a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, športu pre všetkých 
a športu zdravotne postihnutých. 

Hlavné činnosti fondu budú zamerané najmä na: 



 

 

- vytváranie podmienok na podporu a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov 
formou príspevku na projekty podpory športu, 

- monitorovanie podporených projektov, 

- podieľanie sa na propagácii športu v Slovenskej republike, 

- spolupracovanie s orgánmi verejnej správy a inými právnickými osobami a fyzickými 
osobami v záujme utvárania priaznivých podmienok na rozvoj športu v Slovenskej 
republike, 

- spolupracovanie s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi 
v oblasti športu, 

- kontrolovanie plnenia zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky zo zmluvných záväzkov 
zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi, 

- uskutočňovanie vzdelávacích aktivít a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu. 

Orgánmi fondu budú správna rada (11 členov menovaných vládou SR na 5 rokov) a dozorná rada (5 
členov menovaných ministrom školstva na 6 rokov). Správna rada zriadi odborné komisie podľa 
jednotlivých účelov podpory a rozvoja športu a schváli tiež zásady, spôsob a kritéria hodnotenia 
žiadostí o príspevok z fondu. Vláda a minister vymenujú členov orgánov fondu najneskôr do 30. 
novembra 2019. 

Podľa zákona bude jedno miesto v správnej rade obsadené na návrh Slovenského futbalového 
zväzu. 

V rámci diskusie k tomuto bodu informoval člen VV SFZ za legislatívno-právne otázky Peter 
Sepeši, že došlo aj k novele Zákona o športe, ktorá zavádza  

- povinnosť pre kluby zabezpečiť vzdelávanie v oblasti dopingu, 

- sprísnenie podmienok bezúhonnosti športových odborníkov pod sankciou straty nároku na 
verejné prostriedky a pokuty za správny delikt 

-  zvýšenie hranice pre povinné overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom pri 
príjmoch z verejných zdrojov zo súčasných 100 000 na 250 000 eur, resp. pri celkových 
príjmoch /obrate  zo súčasných 400 000 na 800 000 eur. 

Súčasťou Zákona o fonde na podporu športu je aj novela zákona o pobyte cudzincov a zákona o 
zdravotnom poistení, ktorý rieši problém pri angažovaní profesionálnych športovcov z tretích 
štátov. 

Novela zákona o zdravotnom poistení umožňuje, aby športovci tretích štátov mohli byť po uzavretí 
zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu poistení v systéme verejného zdravotného poistenia a 
neboli odkázaní iba na komerčné poistenie. 
Novela zákona o pobyte cudzincov upravuje režimu prechodného pobytu pre profesionálnych 
športovcov z tretích štátov, ktorým bude povolený prechodný pobyt na základe podpísania zmluvy o 
profesionálnom vykonávaní športu. 
Zákonom o fonde na podporu športu sa novelizuje aj zákon o rozhodcovskom konaní, ktorý dopĺňa  
SOŠV ako možného zriaďovateľa rozhodcovského súdu. Táto novela bola doplnená do zákona o 



 

 

fonde na podporu športu pozmeňujúcim návrhom bez odbornej diskusie. Novela sa nedotýka 
rozsahu sporov, ktoré je oprávnený rozhodovať rozhodcovský súd, takže spory z pracovnoprávnych 
vzťahov (prevažná časť sporov v športe) budú aj naďalej z pôsobnosti rozhodcovských súdov 
vylúčené. Rovnako sa nijako neupravila povinnosť národných športových zväzov vytvárať podľa 
Zákona o športe vlastné orgány na riešenie sporov. To znamená, že zákon neumožňuje splnenie tejto 
povinnosti národného športového zväzu podriadením sa rozhodcovskému súdu SOŠV. 
Zákon o fonde na podporu športu mení úpravu športových poukazov, keď vypúšťa ich doterajšiu 
úpravu z § 76 Zákona o športe a upravuje ich v § 20 Zákona o Fonde na podporu športu. 
  

„§ 20 
Športový poukaz 

  
1. Fond môže poskytnúť príspevok na športový poukaz na základe schváleného projektu, 

ktorého účelom je podpora športu mládeže. 
2. Hodnotu športového poukazu pre konkrétnu výzvu schvaľuje správna rada v závislosti od 

disponibilného objemu finančných prostriedkov určených na projekt podľa odseku 1. 
3. Žiadateľa, ktorého projekt podľa odseku 1 správna rada schválila, fond zapíše do zoznamu 

poskytovateľov športových poukazov, ktorý sa zverejňuje na webovom sídle fondu a v 
Informačnom systéme športu. 

4. Správna rada môže rozhodnúť, že pomernú časť hodnoty športového poukazu uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletá fyzická osoba, ktorá športový poukaz využíva; v 
rozhodnutí zároveň určí výšku takto uhrádzanej pomernej časti hodnoty športového 
poukazu.9) § 3 písm. n) zákona č. 440/2015 Z. z. 

5. Na poskytnutie športového poukazu má nárok každé dieťa, ktoré spĺňa podmienku vekovej 
hranice určenú rozhodnutím správnej rady. Výška nárokovateľnej sumy je určená 
rozhodnutím správnej rady v závislosti od objemu finančných prostriedkov určených na 
príspevok na športový poukaz a počtu detí, ktoré spĺňajú podmienku podľa prvej vety.” 

 
Peter Sepeši ďalej uviedol, že v rámci novely zákona o športe dochádza opäť bez odbornej diskusie 
so športovou obcou na základe pozmeňujúceho návrhu k zmene v systéme evidencie statusu 
športových odborníkov - podnikateľov a jeho zmien - zápis oprávnenia podnikať jeho prerušenie 
alebo ukončenie už nebude v pôsobnosti MŠVVaŠ SR, ale bude v pôsobnosti MV SR, pričom 
služby športovým odborníkom budú poskytované výlučne prostredníctvom jednotných kontaktných 
miest. 
  
V tomto smere je dôležité, aby športoví odborníci - podnikatelia ostali zdaňovaní osobitne ako 
SZČO v § 6 ods. 2 písm. e) Zákone o dani príjmov, aby spoločnosť mala analytické údaje o počte 
športových odborníkoch, ktorí podnikajú, daniach a odvodoch, ktoré z príjmov z podnikania 



 

 

odvádzajú a prípadne, aby bolo možné na toto ustanovenie viazať aj osobitný daňový režim 
zohľadňujúci osobitnú povahu športu. 
Novela zákona o športe zavádza do § 8 ods. 6 povinnosť športových organizácií (zväzov aj klubov)  
„zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu”, ktorej nesplnenie je 
správnym deliktom podľa § 95 ods. 1 písm. c), za ktorý môže byť športovej organizácii uložená 
pokuta od 300 až do 30 000 EUR a zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov až na 5 
rokov (§ 97 ods. 6 predbežný zákaz, § 97 ods. 10 sankcia). Je zatiaľ ťažko predvídať ako bude 
reálne možné splniť túto povinnosť v malých kluboch, čo bude štát vyžadovať na preukázanie jej 
splnenia a ako dôsledne bude kontrolovať a vynucovať plnenie tejto povinnosti. 
  
Novelou zákona o športe sa zjednodušuje režim pri zmluve o sponzorstve v športe (§ 50 ods. 4 
Zákona o športe), kde ako príloha zmluvy bude postačovať čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu 
sponzora o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a že voči nemu nie je 
vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu ani zamietnutý 
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 
  
Novela zákona o športe zavádza sprísnený režim pre bezúhonnosť športových odborníkov s tvrdými 
právnymi následkami pri porušení zákona v podobe straty spôsobilosti prijímateľa verejných 
prostriedkov (§ 67 ods. 2 písm. h) Zákona o športe) a postihu športovej organizácie za nový správny 
delikt podľa § 95 ods. 1 písm. q) Zákon o športe, za ktorý môže byť uložená pokuta 300 až 30 000 
EUR a zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov až na 5 rokov (§ 97 ods. 6 
predbežný zákaz, § 97 ods. 10 sankcia) 
  
Novelou zákona o športe (§ 9 ods. 4) sa mení úprava povinnosti overiť audítorom účtovnú závierku 
a výročnú správu športovej organizácie (zväzu/klubu) tak, že sa posúva hranica pre vznik tejto 
povinnosti zo 100 tis. na 250 tis. (pri príjmoch z verejných prostriedkov), resp. zo 400 tis. na 800 
tis. (pri všetkých príjmoch športovej organizácie). 
  
Na základe novely sa už nemusí viesť samostatný bankový účet na príspevok uznanému športu  
a jeho použitie klubmi priebežne zverejňuje za športové kluby zväz (§ 69 ods. 3 Zákona o športe), 
čo je v prípade SFZ zabezpečené prostredníctvom transparentných nákupov cez e-shop SFZ a 
vykazovanie na stránke http://podporamladeze.futbalsfz.sk/.  
  
V 75 ods. 2 Zákona o športe sa rozširuje oprávnenie MŠVVaŠ poskytnúť príspevok na národný 
športový projekt na účel organizovania významnej súťaže alebo aj na účasť na významnej súťaži 
vrátane prípravy a na účely „plnenia úloh verejného záujmu v športe”. 
  



 

 

Do informačného systému v športe (doplnenie § 79 ods. 2 písm. e) a § 82a Zákona o športe), ktorý 
stále funguje v značne obmedzenom rozsahu oproti právnej úprave platnej od 1.1.2016, by mal 
pribudnúť nový „register projektov podpory športu”, v ktorom budú vedené projekty podľa Zákona 
o fonde na podporu športu. 
  
V rámci ďalších zmien legislatívy zaujímavých pre šport bola schválená novela Zákonníka práce, 
ktorá zavádza od 1.1.2020 možnosť dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na športovú činnosť 
dieťaťa (§152b) za obdobných podmienok ako pri rekreačných poukazoch podľa § 152a Zákonníka 
práce. Aj tento príspevok je do výšky 275 eur (55% z 500 eur) oslobodený od daní a odvodov. Ak 
ho poskytne zamestnávateľ zamestnancovi hoci namiesto odmeny ku mzde, tak zamestnanec na tom 
získa cca 80 eur netto a zamestnávateľ na mzdových nákladoch ušetrí cca 180 eur, ktoré by inak z 
odmeny zamestnanca odviedol na daniach a odvodoch štátu. 
  
Významnú pozitívnu zmenu pre zmluvnú agendu klubov so športovými odborníkmi priniesla 
ďalšia  novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 
znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1530), ktorého súčasťou je aj novela zákona č. 
580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou bolo podporené 
používanie Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka pre študentov a dôchodcov 
úpravou odvodových povinností pri uzavretí tohto typu zmluvy.  
  
Po uvedení Zmluvy o výkone činnosti športového odborníka do praxe sa ukázalo, že na účely 
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je pri poberateľoch 
dôchodkov (ktorých mnoho je aktívnych pri záslužnej činnosti práce s mládežou v športe) 
výhodnejší zmluvný režim Dohody o pracovnej činnosti a pri študentoch je výhodnejší zmluvný 
režim Dohody o brigádnickej práci študentov.  
Na základe zmeny právnej úpravy, ktorý odvodové zvýhodnenia pri uvedených dohodách priznala 
aj pre Zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, bude môcť celý šport používať pre 
športových odborníkov na krátkodobé pracovnoprávne vzťahy už iba jeden zmluvný typ - Zmluvu 
o výkone činnosti športového odborníka, čo administratívne, ale i právne zjednoduší život tak 
veľkým zväzom, ako aj malým športovým klubom, kde sa o všetko stará jeden, či dvaja zanietenci. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o schválení zákona o Fonde na podporu športu a ďalšej 
športovej legislatívy. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



 

 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 9: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca  september 2019 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý členov 
VV SFZ informoval o odohraných zápasoch reprezentačných výberov za mesiac september. 

 

 



 

 

 

 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR 
za obdobie mesiaca  september 2019. 

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 udelenie odznakov SFZ  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie odznakov 
SFZ pre futbalových funkcionárov a činovníkov, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú životných jubileí. 

Členovia VV SFZ sa pred hlasovaním dohodli, že o každom návrhu na udelenie odznaku SFZ budú 
hlasovať samostatne. 

 

Hlasovanie č. 1 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Pavla Hapala. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

Hlasovanie č. 2 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Kamila Kyselicu. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
Hlasovanie č. 3 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Branka Kovačiča. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 



 

 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
Hlasovanie č. 4 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Ivana Kružliaka st. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
Hlasovanie č. 5 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Miroslava Baxu. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
Hlasovanie č. 6 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Dušana Galisa. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 2 (R. Havrilla, L. Gádoši) 

Návrh uznesenia bol schválený. 



 

 

 
Hlasovanie č. 7 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Ľubomíra Suchého. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 10 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 3 (R. Havrilla, J. Paršo, L. Gádoši) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 
Hlasovanie č. 8 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Vladimíra Randu. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 11: Diskusia 

Informácia o dejisku ME U19 v roku 2022 

Jozef Kliment: 

Informoval, že VV UEFA na svojom pravidelnom zasadnutí rozhodol o pridelení organizácie ME 
U19 na Slovensko, čo je ďalšie významné podujatie, ktoré bude hostiť naša krajina. 

 

Správa Kontrolóra SFZ: 

V rámci bodu diskusia odprezentoval Kontrolór SFZ p. Štefan Vaľko svoju činnosť za obdobie 
mesiaca september.  

 
 
 
 



 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 1. októbra 2019 v Čereňanoch: 

 

Uznesenie č. 119/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 120/19 VV SFZ:  

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

2) VV SFZ predlžuje termín na posúdenia a vyhodnotenia žiadostí pracovnou skupinou do 5. 
novembra 2019. 

T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 121/19 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh Smernice o odbornej príprave a spôsobilosti trávnikárov a o podmienkach 
vykonávania ich činnosti. 

                                                                                                                    T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 122/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh aktualizovanej Organizačnej štruktúry SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 123/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na opätovné obnovenie členstva SFZ pre p. Ivana Hodúra. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 124/19 VV SFZ:  

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na novembrové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované 
Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 29.10.2019 do 23:59 hod. na 
emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 2019“ 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. 




