
 

Zápisnica č. 10/19 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 5. novembra 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 profesionálneho futbalu 

 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

 Juraj Jánošík – zástupca BFZ 

 Ladislav Gádoši – viceprezident 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 

 Peter Pálenčík – riaditeľ medzinárodného úseku SFZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Ustanovovanie generálneho sekretára SFZ v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. h) 

stanov SFZ 
4. Schvaľovanie návrhu rozdelenia finančných prostriedkov v projekte 

podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry II v rokoch 2019-
2021 

5. Informácia o realizácii projektov zameraných na výstavbu a rekonštrukciu 
futbalovej infraštruktúry  

6. Prerokovanie návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z investičného 
programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-24 

7. Schvaľovanie návrhu na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže 
z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ  

8. Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ 
9. Informácia o aktuálnom vývoji a cieli klubového licenčného systému v 

podmienkach SFZ 
10. Prerokovanie návrhu na zvýšenie finančných prostriedkov pre RFZ  
11. Informácia o analýze aktuálneho stavu Slovenského futbalu v oblastiach:  

- efektivity výchovy mladých hráčov v akadémiách a ich následné 
uplatnenie, 

- opodstatnenie a význam B-družstiev (“fariem”) pri výchove mladých 
hráčov (do 21 rokov) 

12. Informácia o štruktúre Technického úseku SFZ a o východiskách pre ďalšie 
obdobie 

13. Schvaľovanie návrhu prerozdelenia UEFA Solidarity payment za súťažný 
ročník 2018/19 

14. Prerokovanie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Kontrolóra SFZ  
15. Ustanovovanie člena Komisie delegátov SFZ 
16. Schvaľovanie návrhu termínu na predkladanie žiadostí pre dejisko finále 

Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20 
17. Informácia o stanovisku Legislatívno-právnu a etickú komisiu SFZ v zmysle 

uznesenia č. 118/19 VV SFZ  
18. Informácia o možnosti na zasielanie návrhov kandidátov na udelenie ceny 

Fair play MUDr. Ivana Chodáka 
19. Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 
20. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca október 2019  
21. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
22. 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. 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. 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. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                            Z: Jozef Kliment 

Úloha trvá. 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ bolo zaradené na zasadnutí ako samostatný bod 
programu. 
 
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 
 
K bodu 3: Ustanovovanie generálneho sekretára SFZ v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. h) 
stanov SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Zopakoval už verejne známu skutočnosť, že nakoľko 
súčasný generálny sekretár SFZ Jozef Kliment odchádza od 1. januára 2020 do štruktúr UEFA, 
konkrétne na pozíciu vedúceho oddelenia pre rozvoj národných zväzov, je potrebné ustanoviť 
s účinnosťou k začiatku nového roka generálneho sekretára. 

V zmysle čl. 54 ods. 1 písm. f) Stanov SFZ predložil prezident SFZ členom VV SFZ návrh na 
ustanovenie p. Petra Palenčíka za generálneho sekretára SFZ s účinnosťou od 1. januára 2020. 
Peter Palenčík je doterajší riaditeľ medzinárodného a organizačného úseku SFZ. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje ustanovuje za generálneho sekretára SFZ p. Petra Palenčíka v zmysle 
čl. 51, ods. 2, písm. h) stanov SFZ s účinnosťou od 1. januára 2020. 
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 rozdelenia finančných prostriedkov v projekte podpory 
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry II v rokoch 2019-2021 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že v zmysle uznesenia VV SFZ 
per rollam zo dňa 30. júla 2019 k projektu "Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania 
futbalovej infraštruktúry II v rokoch 2019-2021", posúdila 8-členná pracovná skupina žiadosti 
podané k 15.9.2019 v rámci daného projektu. 
Návrh rozdelenia finančných prostriedkov jednotlivým prijímateľom v celkovej výške 3,5mil. 
EUR (ZsFZ, SsFZ a VsFZ – 1,05mil. EUR a BFZ – 350tis. EUR), spracovaný a odporučený 
pracovnou skupinou bol podrobne predstavený členom VV SFZ. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh rozdelenia finančných prostriedkov v projekte podpory 
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry II v rokoch 2019-2021. 
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 príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu 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 infraštruktúrnych projektech: 
 

1. V rámci projektu výstavby 4 tréningových ihrísk s umelou trávou financovanom 
z dotácie MŠVVaŠ SR bola ukončená výstavba tréningového ihriska s umelou trávou 
v Martine. Zároveň prebieha výstavba tréningového ihriska s umelou trávou v Poprade 
na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej s dodávateľom DEALS MANAGEMENT, a.s. 
Projekt v meste Banská Bystrica nebude realizovaný v rámci tohto roka, čo znamená, 
že financované budú len projekty v ostatných 3 mestách. 

2. V projekte výstavby tréningových ihrísk s umelou trávou v rámci investičného projektu 
UEFA HatTrick prebieha aktuálne výstavba tréningového ihriska s umelou trávou 
v Nových Zámkoch. 

3. V rámci projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov 
pokračuje realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov v Košiciach 
a Trenčíne. Zároveň SFZ uzatvoril so zmluvným partnerom STEZ dodatok č.1 Zmluvy 
o spolupráci k realizácii rekonštrukcie futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi. 
Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, katastrálny odbor povolil dňa 2.9.2019 



 

v prospech SFZ vklad vecného bremena na bezodplatné užívanie futbalového štadióna 
v Liptovskom Mikuláši a  Okresný úrad v Michalovciach, katastrálny odbor povolil dňa 
10.10.2019 v prospech SFZ vklad vecného bremena na bezodplatné užívanie 
futbalového štadióna v Michalovciach. 

4. V rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry by ku 
koncu roka 2019 mali byť ukončené všetky projekty na základe zmlúv s partnermi 
v jednotlivých obciach a mestách. Viac informácií k tomuto projektu Vám poskytneme 
priamo na zasadnutí VV SFZ. 

5. Na základe oficiálneho súhlasu Mesta Senec, schváleného MsZ Senec, podpísal SFZ 
s MŠK Senec zmluvu o podnájme pozemku o výmere 2.400m2 v rámci areálu NTC 
Senec za účelom výstavby a prevádzky športovej (futbalovej) haly, ktorá tvorí prílohu 
1 tohto listu. 

6. V rámci prípravy projektu výstavby tréningovej haly s umelou trávou v NTC Poprad 
bola spracovaná architektonická štúdia projektu. SFZ zároveň podpísal s partnerom 
AQUAPARK Poprad, s.r.o. nájomnú zmluvu na pozemky pod tréningovou halou s tým, 
že partner v priestoroch tréningovej haly vybuduje fitness centrum a diagnostické 
centrum, ktoré bude prevádzkovať, pričom SFZ bude mať uvedené priestory 
k dispozícii vo zvýhodnenom režime. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu 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: Prerokovanie návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov z investičného 
programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na prerozdelenie finančných 
prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024, ktorý bol 
vypracovaný alternatívne v týchto dvoch variantoch. 
 
 
 



 

 

 

 

 

Členovia VV SFZ sa oboznámili s oboma variantami a zhodli na tom, že o konečnom výberu 
budú rozhodovať na najbližšom zasadnutí. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu prerozdelenia finančných 
prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024.  
 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 



 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: 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 zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že v nadväznosti na 
predchádzajúce uznesenia VV SFZ a Konferencie SFZ, uplatnil SFZ za obdobie od VV SFZ 
konaného 1.5.2019 doposiaľ nárok na vyplatenie solidárneho príspevku v celkovej sume 
5.415,- EUR v rámci prestupov nasledujúcich hráčov: 
 

• Filip Kiss (Al Ettifaq) 
• Peter Gál Andrezly (Sepsi OSK) 

 
V nadväznosti na schválené princípy VV SFZ dňa 01.05.2019 bolo navrhnuté, aby VV SFZ 
prijal nasledujúce uznesenia k rozdeleniu príspevkov z fondu na podporu mládeže z doposiaľ 
uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ: 
 

1. futbalové kluby ObFZ Bratislava – mesto 
• 2.373,30 EUR (prestup Filip Kiss) podľa kľúča stanoveného VV SFZ 

 
2. futbalové kluby ObFZ Košice – mesto 

• 2.500,20 EUR (prestup Peter Gál Andrezly) podľa kľúča stanoveného VV SFZ 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže 
z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre  
legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o základných 
náležitostiach týkajúcich sa zvolania 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. 



 

45 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.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ v termíne 28. februára 2020 
do Senca. 

2) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne 
do 6. decembra 2019 mená členov návrhovej a mandátovej komisie. 

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 9 icenčníh vývoji a cieli klubového 9 icenčního systému 
v podmienkach SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval o 9icenčníh vývoji a cieli klubového 9icenčního systému v podmienkach SFZ. 
 
Riadiaci manažment prerokoval priebeh a závery interného auditu Klubového licenčného 
systému SFZ (ďelej len „KLS“), vykonaného po licenčnom cykle 2018/2019, zaoberal sa  
pripravenosťou licenčnej administratívy SFZ (ďalej len „LA“) na audit SGS a prerokoval 
a schválil ciele KLS v podmienkach SFZ pre licenčný cyklus 2019/2020, z ktorých 
najdôležitejšími sú: 

 

® V stanovenom termíne pripraviť a všetkým zainteresovaným klubom zaslať dokumentáciu 
ku všetkým licenčným konaniam v licenčnom cykle 2019/2020 v podmienkach SFZ; 
 

® Do plnej prevádzky uviesť elektronický modul licenčných konaní, zaškoliť členov LA SFZ 
a oprávnené osoby klubov na jeho používanie; 

 
 



 

® Kontrolovať plnenie opatrení uložených klubom licenčnými orgánmi a plnenie splátkových 
kalendárov a rozhodnutí orgánov FIFA/UEFA, z ktorých klubom vyplýva finančné plnenie 
podľa ustanovení platnej licenčnej smernice SFZ; 

 
 

® Všetky licenčné konania riadiť podľa spoločného a jednotného časového harmonogramu, 
schváleného manažmentom KLS SFZ a LcK. 

 
 

Prijaté boli aj čiastkové ciele vo všetkých oblastiach licenčných kritérií (športové,  
infraštruktúrne, personálno-administratívne, právne a finančné). Kontrola ich plnenia bude 
súčasťou interného auditu KLS po licenčnom cykle 2019/2020. 
 
V dňoch 2. – 4.10.2019 LA UEFA, v spolupráci s Rakúskym futbalovým zväzom a Rakúskou 
bundesligou, zorganizovala už XVIII. Výročný workshop KLS a UEFA Financial fair-play 
(ďalej len „FFP“).  
Za účasti zástupcov všetkých 55-tich členských NA UEFA, zástupcov viacerých konfederácii 
FIFA a aj viacerých ďalších hostí, sa workshop konal vo Viedni. SFZ na ňom zastupovali 
Andrej Rozvadský – finančný odborník licenčnej komisie SFZ a autorizovaná osoba SFZ pre 
UEFA FFP a Milan Vojtek – manažér KLS SFZ. 
 

Program workshopu bol rozdelený do 3 rokovacích dní a jeho hlavnými bodmi boli : 
� Sumarizácia licenčného cyklu 2018/2019 a rozhodnutí o udelení licencií klubom na licenčnú 

sezónu 2019/2020; 
� Informácia o činnosti orgánu UEFA pre finančnú kontrolu klubov (ďalej len „CFCB“), 

finančnom monitorovaní klubov, činnosti UEFA compliance tímu a auditoch SGS; 
� UEFA Benchmarking za finančný rok 2018; 
� Skupinové  diskusie účastníkov workshopu na témy súvisiace s ďalším vývojom KLS 

a licenčného konania; 
� Právne prípady UEFA vs. futbalové kluby; 
 
Najdôležitejšie závery workshopu: 
1. Kluby, ktoré boli v septembri 2019 predsedom CFCB písomne informované o pokračovaní 

ich finančného monitorovania, boli k 15.10.2019 povinné aktualizovať údaje vložené do 
UEFA BOARD v júli 2019 (týkalo aj klubu FC Spartak Trnava, ktorý aktualizoval 
informáciu ohľadne vyrovnaného hospodárenia klubu).   
 

2. Certifikačná komisia SGS najneskôr v  januári 2020 oficiálne oznámi výsledky auditov 
licenčných administratív NA UEFA, vykonaných SGS k 30.9.2019. 
 

3. Povinne zverejňované finančné informácie klubov (auditované účtovné závierky a platby 
sprostredkovateľom) by mali byť lepšie dohľadateľné na webových sídlach jednotlivých 
NA a zlepšiť by sa mala aj kvalita publikovaných dokumentov. 
 

4. Pokračovať bude komunikácia medzi UEFA a LA členských NA na témy, ktoré boli 
predmetom skupinových diskusií na workshope. 
 

5. LA UEFA bude členské NA včas informovať o obsahu športového licenčného kritéria 
„Ochrana a starostlivosť o mládež“, ktoré nadobudlo účinnosť k 1.6.2019 a o spôsobe 
preverovania plnenia jeho požiadaviek klubmi v licenčnom konaní.  
 



 

6. S účinnosťou od 1.6.2019 vstúpilo do platnosti ustanovenie, podľa ktorého účastníci UEFA 
Ligy majstrov žien musia absolvovať licenčné konanie a získať pre štart v tejto súťaži 
licenciu, podobne ako v klubových súťažiach UEFA mužov.     

 
7. V 1.Q 2020 prebehnú aj regionálne mítingy členských NA UEFA (pre SFZ zrejme Praha). 
 
Ďalší vývoj klubového licenčného systému: 
Smernica klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 (ďalej len „licenčná smernica“) 
úspešne prešla tzv. obsahovým preverením (v júli 2019 LA SFZ o tom obdržala oficiálne 
písomné potvrdenie UEFA) a môže byť použitá na účely udeľovania licencií ešte min. dva 
licenčné cykly. V roku 2021 predpokladáme prijatie smernice UEFA Club Licensing & 
Financial Fair Play Regulations, vydanie 2021, ktorej úpravám sa bude musieť prispôsobiť aj 
súčasná licenčná smernica SFZ.   

 

Podľa požiadaviek vyššie uvedenej licenčnej smernice bude v najbližších dvoch licenčných 
cykloch  vykonané aj licenčné konanie pre štart v II. lige mužov. Smernica samostatne 
obsahuje  licenčné kritériá pre II. ligu mužov, ktoré sú v porovnaní s licenčným i kritériami pre 
súťaže UEFA a FORTUNA ligu redukované a menej náročné. Do doby konca platnosti 
súčasnej licenčnej smernice SFZ sa neuvažuje o ich rozšírení alebo sprísnení.      

 

Od 1.6.2019 sa požiadavky KLS rozšírili aj na licenčné konanie pre štart v UEFA lige 
majstrov žien. Zainteresované slovenské kluby už boli informované, že licenčné kritériá sú 
zverejnené na webovom sídle SFZ a obsahuje ich aj Príloha 6 licenčnej smernice SFZ. Klubom 
bude k 30.11.2019 zo SFZ zaslaná výzva na prihlásenie sa do licenčného konania.  

 

Od 1.6.2019 vstúpili do platnosti aj požiadavky športového licenčného kritéria „Ochrana 
a starostlivosť o deti a mládež.“ K obsahu a filozofii tohto kritéria a spôsobu preverovania 
plnenia jeho požiadaviek klubmi v licenčnom konaní, príjme relevantné rozhodnutia Exekutíva 
UEFA na svojom zasadnutí dňa 4.12.2019 v Nyone.    

 

Do zahájenia licenčných konaní v licenčnom cykle 2019/2020 LA SFZ pripravuje plné 
sfunkčnenie už spomínaného elektronického modulu licenčných konaní, ktorý bude 
dôležitým krokom k digitalizácii licenčných konaní vykonávaných v podmienkach SFZ. 
Preverujúcim odborníkom poslúži najmä k výraznému zredukovaniu „papierovej doku- 
mentácie“, transparentnosti dodržiavania termínov predkladania dokumentácie, ako aj 
k doteraz limitovanej možnosti používať určitú časť dokumentácie klubov spoločne pre všetky 
licenčné konania. 

 

Licenčné oddelenie SFZ v priebehu roka 2020 plánujeme personálne doplniť o 2 osoby – 
prioritne  pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu a následne aj pre licenčné konanie v II. 
lige mužov.  
Súvisiace mzdové a iné náklady už boli zahrnuté (a nečerpané) v rozpočte SFZ na rok 2019 a 
opätovne budú zahrnuté do návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020. Tieto náklady môžu byť plne 
vykryté z finančných prostriedkov, ktoré na chod KLS v rámci HatTrick platieb každoročne 
poskytuje UEFA (v súčasnosti 250 tis. €). SFZ tak v tejto súvislosti nevzniknú žiadne 
zvýšené náklady. 
 
Správa o audite klubového licenčného systému SFZ 



 

Na základe poverenia UEFA, vykonal dňa 11. septembra 2019 audítor nezávislej certifikačnej 
spoločnosti SGS, audit klubového licenčného systému a  licenčnej administratívy SFZ, 
zameraný na kontrolu dodržiavania základných požiadaviek Licenčného štandardu UEFA na 
riadenie a chod klubového licenčného systému v podmienkach SFZ a priebeh licenčného konania 
v licenčnom cykle 2018/2019.  

Na základe dobrých výsledkov predchádzajúcich troch auditov, bol v tomto roku SFZ 
zaradený medzi vybrané členské asociácie UEFA, v ktorých bol vykonaný len tzv. limitovaný 
audit, pozostávajúci zo zodpovedania otázok v dotazníku zostavenom spoločnosťou SGS, 
predloženia vybranej dokumentácie audítorovi (napr. aktuálne platná licenčná smernica SFZ, 
organizačná schéma licenčnej administratívy SFZ a jej začlenenie do organizačnej štruktúry SFZ, 
dokladovanie splnenia úloh finančného monitorovania klubov v požadovanom termíne a pod.) 
a komunikácie manažéra klubového licenčného systému SFZ s audítorom, ktorý tentokrát nebol 
osobne prítomný v sídle SFZ.   

V plnení všetkých šestnástich základných požiadaviek na chod a riadenie klubového licenčného 
systému, priebeh licenčného konania a požiadaviek na prípravu zväzovej alebo  klubovej 
dokumentácie, audítor neidentifikoval žiadne nedostatky a konštatoval, že výsledky auditu 
opätovne preukázali udržiavanie vysokej úrovne podpory klubového licenčného systému zo 
strany jeho riadiaceho manažmentu a vysoko kvalifikované riadenie procesov zo strany 
manažéra klubového licenčného systému.      

Protokol s výsledkom auditu bol ešte v deň auditu audítorom odoslaný do ženevskej centrály 
spoločnosti SGS, ktorej certifikačná komisia by mala najneskôr začiatkom roka 2020 oficiálne 
potvrdiť závery audítora a vydať SFZ Certifikát, oprávňujúci licenčnú administratívu SFZ 
udeľovať licencie pre vstup do klubových súťaží UEFA a do FORTUNA ligy aj v licenčnom 
cykle 2019/2020.  

Znamená to tiež, že SFZ i v budúcom roku v plnej výške obdrží finančný príspevok UEFA za 
úspešné absolvovanie auditu, ktorý v súčasnosti predstavuje čiastku 40 000 eur. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieli klubového licenčného 
systému v podmienkach SFZ. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 10: Prerokovanie návrhu na zvýšenie finančných prostriedkov pre RFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi SsFZ Jozefovi Paršovi, 
ktorý odôvodnil návrh na zvýšenie financií pre RFZ nasledovne: 



 

Od vzniku SFZ sa v personálnom zložení sekretariátov RFZ nič nezmenilo. Spolu tu od roku 
1993 pracuje osem sekretárov (BFZ 1,5 úväzku, ZsFZ 2,5 úväzku, SsFZ a VsFZ po 2 úväzky). 
Kvitujeme doriešenie ich mzdových záležitostí. Na druhej strane v priebehu tohto obdobia 
enormne vzrástli nároky, úlohy a povinnosti spomínaných sekretárov.  
Boli uvedené aktuálne aktivity týkajúce sa činností SsFZ, ktoré sú totožné s ostatnými regiónmi 
– v ZsFZ sú ešte vyššie: 

- kooperujeme činnosť s 11-timi ObFZ 
- v SsFZ máme 28 skupín súťaží (7 dospelých, 18 mládež chlapci, 3 mládež dievčatá) 
- v nich pôsobí viac ako 340 družstiev 
- za víkend máme v súťažiach SsFZ viac ako 150 zápasov 
- už len „prevádzka“ tejto masy vyžaduje maximálne nasadenie 
- naša úradná správa týždeň čo týždeň obsahuje 8 – 10 strán A4 textu, záverov, rozhodnutí, 

uznesení, pokynov,... 
- ročne pracujeme s cca 460 dohodármi a cca 100 rozhodcov z ObFZ máme 

zazmluvnených pre súťaže mládeže 
- s tým súvisí obludná personálna agenda (prihlášky, odhlášky, hlásenia, výkazy, 

potvrdenia o príjme, „nahadzovanie“ do troch systémov – ISSF, mzdový program 
KROS, sociálna poisťovňa) 

- obsadzovanie zápasov R a DZ 170 stretnutí za jeden víkend, vrátane 20 stretnutí SFZ 
- príprava dochádzky R a DZ do podoby, aby sa s ňou dalo pracovať – cca 60 strán A4 
- spracovanie miezd – príplatky zo zákonníka práce, príplatky soboty, nedele, sviatky,... 
- komunikácia s inštitúciami – SP, ZP, DÚ, ÚPSVaR,... 
- úhrady na účty – vôbec účtovníctvo - ročne tisíce operácii po 5,10,40€ a viac 
- spolupráca s ObFZ – dohody R, ktorí obsadzujú naše stretnutia 
- spolupráca s KR SFZ – R na stretnutia SFZ 
- mandátne zmluvy 
- evidencia a úhrady a faktúr + MZF 
- komunikácia s exekútormi 
- audit 
- komunikácia so 137 FK, ktoré majú v súťažiach SsFZ aspoň jedno družstvo 
- spravovanie web stránky SsFZ 

 
Je absolútne zrejmé, že takýto rozsah činností (uvádzaná je len časť), nemôžu na 100% 
zvládnuť dvaja sekretári RFZ bez pomoci dobrovoľného zboru členov našich komisií. 
Avšak aktívni – nosní členovia komisií sa dramaticky strácajú (úmrtie, staroba, pracovné 
vyťaženie, čoraz väčší problém s uvoľňovaním ľudí z pracovného pomeru, rodina,...). 
Úbytok týchto ľudí výrazne pociťujeme v ŠTK, KR, DK, Ek. komisie, čo ma výrazne negatívny 
dopad najmä na prípravu, organizovanie súťaží, ich hodnotenie a ekonomicko-personálnu 
agendu. 
Tieto úlohy čoraz častejšie preberajú sekretári a pasujú sa s nimi s vypätím všetkých síl. Na 
základe vyššie uvedeného bolo navrhnuté: 
Prispieť na činnosť ZsFZ, SsFZ a VsFZ po 1 500€/mes., BFZ 500€/mes. 
 



 

Kalkulácia: 
ZsFZ, SsFZ, VsFZ mesačne... 1 500€ x 3 = 4 500€ 
BFZ mesačne                                               500€ 
SPOLU                                                        5 000€ x 12 = 60 000€/rok 
 
Tieto prostriedky by účelovo slúžili na odmenu členom komisií RFZ, ktorí vykonávajú nosné 
činnosti. To znamená navýšiť doterajšiu dotáciu RFZ zo SFZ o čiastku 60 000€ spolu za všetky 
regióny. 
 
Po diskusii k tomuto bodu bola napokon odsúhlasená navýšená suma 50 tisíc eur  na rok. Z toho 
15tisíc eur pre ZsFZ, SsFZ, VsFZ a 5tisíc eur pre  BFZ. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zvýšenie finančných prostriedkov pre RFZ o čiastku 50.000,- 
eur. 

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 analýze aktuálneho stavu Slovenského futbalu v oblastiach:  

efektivity výchovy mladých hráčov v akadémiách a ich následné uplatnenie, 
opodstatnenie a význam B-družstiev (“fariem”) pri výchove mladých hráčov (do 21 rokov) 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Technického úseku SFZ 
(ďalej len „TÚ SFZ“) Štefanovi Tarkovičovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že predkladaný 
materiál bol na spracovaný TÚ SFZ a je štruktúrovaný do dvoch oblastí, ktoré sú navzájom 
prepojené a podľa nášho názoru majú priamy vplyv na efektivitu práce s mladými hráčmi na 
Slovensku: 

1. Efektivita výchovy mladých hráčov v akadémiách a ich následné uplatnenie v praxi. 
Zamerali sme sa na analýzu hráčov rok narodenia 1999 až 1997. Výsledky sa budeme 
následne snažiť porovnať s dostupnými informáciami zo zahraničia. 

2. Opodstatnenie a význam B-družstiev (“fariem”) pri výchove mladých hráčov (do 21 
rokov). Komplexne sme analyzovali najvyššiu súťaž v sezóne 2018/2019 v kluboch, 
kde v štruktúre klubu je B družstvo (6 klubov), respektíve mali spoluprácu s 
„farmou“ (2 družstvá). 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o analýze aktuálneho stavu slovenského futbalu 
v oblastiach: 

- efektivity výchovy mladých hráčov v akadémiách a ich následné uplatnenie, 
- opodstatnenie a význam B-družstiev (“fariem”) pri výchove mladých hráčov (do 

21 rokov). 
 

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 štruktúre Technického úseku SFZ a o východiskách pre ďalšie 
obdobie  
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Technického úseku SFZ 
(ďalej len „TÚ SFZ“) Štefanovi Tarkovičovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že predkladaný 
materiál vznikol po dohode s prezidentom SFZ a na základe skúseností z návštev 4 asociácii 
(Grécko, Portugalsko, Chorvátsko, Belgicko), stáži TÚ SFZ (Francúzsko, Balkán, Španielsko) 
a osobných konzultácii počas FIFA workshopu pre technických riaditeľov, ktorého sa 
zúčastnilo 22 asociácii UEFA. Taktiež materiál prezentuje „vnútorný audit“ TÚ SFZ. Všetky 
nadobudnuté poznatky sa riaditeľ TÚ snažil konzultovať a prispôsobiť podmienkam, ktoré by 
mohli byť akceptovateľné a dajú sa zrealizovať v súčasnom prostredí slovenského futbalu. 
V štruktúre TÚ SFZ boli navrhnuté dve zásadné zmeny, ktoré vyplývajú z trendov a tendencií, 
ktoré kopírujú ostatné rankingovo lepšie postavené asociácie. Konkrétne vytvorenie dvoch 
nových úsekov na odd. ŠP reprezentačných tímov (úseky skautingu a videoanalýzy). Tieto sú 
nevyhnutné k zvýšeniu kvality práce realizačných tímov pri jednotlivých družstvách a súčasne 
k naplneniu stanovených dlhodobých cieľov. 
Zásadné východiská pre splnenie stanovených krátkodobých a dlhodobých cieľov boli 
predložené v prílohách tohto materiálu ešte pred zasadnutím. Stanovené ciele korešpondujú 
s najaktuálnejšími rezervami, ktoré na TÚ SFZ sú vnímané ako najpodstatnejšie a kopírujú 
hlavne dve oddelenia TÚ SFZ (odd. ŠP reprezentačných tímov a odd. TP športovo-talentovanej 
mládeže). Ostatné odd. efektívne pracujú na svojich projektoch v súlade s požiadavkami SFZ a 
UEFA. 
 
Odporúčania pre členov VV SFZ: 
 
Odd. ŠP reprezentačných tímov 

• Jednotná filozofia (Koncepcia hry reprezentačných družstiev) - aj pre regióny!!! u12-
u15 

• Profil hráča podľa vekovej kategórie a hráčskej funkcie 
- Štandardizované testovanie - profil hráča (vek. kat. a hráčska funkcia) – Švantner / 

Sylvestr  - grant UMB 
• Mentálna príprava - SportsMind 
• Vznik novej funkcie na TÚ SFZ – koordinátor kondičnej prípravy 
• Veková kategória U20 - (pripraviť program - európska liga u20) 
• Team manažéri pri každej repre. (aj ženy) - bývalí hráči 
• „Future team“ (u16/17) hráči narodení po 1.9. daného roku 

 
Odd. mládeže a koncepcie rozvoja futbalu 

• „Dlhodobá systémová analýza“ kde končia hráči 
• Definovať pravidlá pre hodnotenie kvality Akadémií (porovnanie / následné 

odmeňovanie podľa kvality) 
• Koordinovať obsah tréningového  procesu v Akadémiách 

- trénujeme objemovo veľa a neefektívne – zachutiť trend (skupinové tréningy) 
- starostlivosť o TOP hráčov (u17/u19) – komunikácia s klubmi 
- Vzdelávanie trénerov  
- Vzdelávanie lektorov 



 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o štruktúre Technického úseku SFZ 
a o východiskách pre ďalšie obdobie.  
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 13: Schvaľovanie návrhu prerozdelenia UEFA Solidarity payment za súťažný 
ročník 2018/19 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
predstavil návrh prerozdelenia UEFA Solidarity payment za súťažný ročník 2018/19 
vypracovaný Technickým úsekom SFZ a prerokovaným na Prezídiu ÚLK. 
 



 

 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh prerozdelenia UEFA Solidarity payment za súťažný ročník 
2018/19. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



 

K bodu 14: Prerokovanie správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Kontrolóra SFZ  

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Kontrolórovi SFZ Štefanovi Vaľkovi, 
ktorý členov VV SFZ oboznámil s výsledkami kontrolnej činnosti.  
 
Rozhodnutím Odvolacej komisie SFZ zo dňa 25.06.2019, sp.zn.: OK/3/2019 (ďalej len 
„Rozhodnutie OK SFZ“), bola v súlade s ust. článku 60 ods. 15 stanov SFZ postúpená 
Kontrolórovi SFZ vec týkajúca sa podnetu Ing. Dušana Málika (ďalej len „podávateľ“) na 
preskúmanie rozhodnutia a postupu VV ObFZ Trenčín v súvislosti s ukladaním disciplinárnych 
sankcií DK ObFZ Trenčín. 

 
Ako vyplýva z vyššie uvedeného rozhodnutia Odvolacej komisie SFZ, obsahom podnetu bola             
žiadosť podávateľa o preskúmanie postupu VV ObFZ Trenčín, ktorý na svojom zasadnutí dňa 
29.10.2018 prijal nasledovné uznesenia: 

 
i) uznesenie č. 77/10/2018, ktorým VV ObFZ Trenčín schválil Dodatok č. 2 v Rozpisu súťaží 

2018/2019, čím doplnil jeho Prílohu č.B – Prehľad poplatkov a pokút o nový bod „g)“, 
týkajúci sa stanovenia maximálnej hranice pokút ukladaných Disciplinárnou komisiou 
ObFZ Trenčín (ďalej ako „DK ObFZ Trenčín“) pre hráčov a funkcionárov na sumu 10,- 
EUR, 

 
ii) uznesenie č. 80/10/2018, ktorým VV ObFZ Trenčín rozhodol o vzdaní sa finančných 

prostriedkov vybraných pokút udelených Disciplinárnou komisiou ObFZ Trenčín hráčom a 
funkcionárom v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 v prospech klubov, ktoré 
pokuty uhradili. 

 
Na vyššie uvedenom základe Kontrolór SFZ v období od 15.07.2019 do 08.08.2019 vykonal 
kontrolnú činnosť so zameraním na posúdenie postupu a rozhodnutí VV ObFZ Trenčín 
z hľadiska ich súladu s ustanoveniami príslušných predpisov SFZ. V tejto súvislosti Kontrolór 
SFZ v súlade s ust. § 14 ods. 9 zákona č. 440/2019 Z.Z. (zákon o športe) vypracoval správu, 
z ktorej vyplynuli nasledovné závery: 

 
a)  rozhodnutie VV ObFZ Trenčín, ktorým boli prijaté zmeny v Rozpise súťaží pre súťažný 

ročník 2018/2019 (doplnenie jeho Prílohy č.B – Prehľad poplatkov a pokút o nový bod „g.“ 
- stanovenia maximálnej hranice pokút ukladaných Disciplinárnou komisiou ObFZ Trenčín) 
je v príkrom rozpore s ustanovením článku 3 ods. 1 Súťažného poriadku (ďalej ako“SP“). 
Dôvodom je skutočnosť, že dotknuté ustanovenie SP neumožňuje meniť pravidlá ustanovené 
v SP a v rozpise súťaže s účinnosťou v priebehu súťaže. Na tomto základe kontrolór SFZ 
považuje uvedené rozhodnutie VV ObFZ Trenčín za nulitné, nakoľko k nemu došlo v 
priebehu súťažného ročníka, 

 
b) postup VV ObFZ Trenčín v časti prijatého uznesenia o stanovení maximálnej hranice pokút 

ukladaných DK ObFZ Trenčín (doplnením prílohy k Rozpisu súťaže) je taktiež v rozpore 
definíciou princípu fair play, 

 



 

c) VV ObFZ Trenčín svojím rozhodnutím o vzdaní sa finančných prostriedkov a ich 
následnom vrátení klubom prekročil svoje kompetencie, nakoľko fakticky opätovne 
rozhodol o disciplinárnych previneniach (ku ktorým došlo v jesennej časti súťažného ročníka 
2018/2019) - neuložení disciplinárnej sankcie, ktoré je v zmysle predpisov SFZ a koniec 
koncov aj v zmysle predpisov ObFZ Trenčín oprávnená prejednávať a rozhodovať výlučne 
DK ObFZ Trenčín. 

 
V rámci výkonu kontrolnej činnosti dospel Kontrolór SFZ k ďalším zisteniam, ktoré sa týkali 
aktuálneho znenia Rozpisu súťaží riadených ObFZ Trenčín pre súťažný ročník 
2019/2020, v ktorom bola opätovne stanovená maximálna výšky pokuty pre hráčov a 
funkcionárov na 10,- EUR - konkrétne v časti č. 21. „Poplatky“ - Prehľad poplatkov písm. p). 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti sa Kontrolór SFZ v súlade s ust. článku 11 ods. 4 (tretia 
veta) stanov SFZ obrátil na Legislatívno-právnu a etickú komisiu SFZ (ďalej ako „LPaEK 
SFZ“) so žiadosťou o poskytnutie výkladu k ust. článku 2 ods. 2 Disciplinárneho poriadku 
SFZ, ktorá smerovala k zisteniu, v akom rozsahu, akou formou a za akých podmienok je 
možné v pravidlách súťaže upraviť postih za porušenie pravidiel súťaže odlišne od 
ustanovení DP SFZ. 
 
LPaEK SFZ k predmetnému zaujala svoje stanovisko dňa 30.08.2019, ktorým zároveň 
odpovedala na položené otázky viažuce sa na výklad ust. článku 2 ods. 2 DP SFZ. Za 
najzásadnejšie je potrebné považovať konštatovanie LPaEK SFZ, podľa ktorého je 
v právomoci VV ObFZ Trenčín rozhodnúť o odklone od sankcií za porušenie pravidiel 
súťaže, ktoré sa ukladajú podľa Disciplinárneho poriadku SFZ, a to formou uznesenia 
podľa príslušných ustanovení stanov ObFZ Trenčín rešpektujúc zároveň dikciu článku 3 ods. 1 
Súťažného poriadku.   

 
Na základe vyššie uvedeného je potrebné danú situáciu vnímať v dvoch rovinách. Prvá rovina 
predstavuje rozhodnutia VV ObFZ Trenčín viažuce sa na predpis (Rozpis súťaží ObFZ 
Trenčín) platný a účinný pre súťažný ročník 2018/2019, pri ktorých Kontrolór SFZ 
konštatoval rozpor s predpismi SFZ. Vzhľadom k tomu, že účinnosť daného predpisu 
uplynula momentom skončenia súťažného ročníka 2018/2019, javí sa ako neúčelné prijímať 
v tejto súvislosti akékoľvek opatrenia vo vzťahu k uvedeným rozhodnutiam (napr. 
uplatnením postupu podľa čl. 11 ods. 5 druhá veta stanov SFZ).    

 
Druhú rovinu predstavuje aktuálne platný a účinný Rozpis súťaže ObFZ Trenčín pre súťažný 
ročník 2019/2020, v rámci ktorého bola stanovená maximálna výška pokuty pre hráčov a 
funkcionárov odlišne od ustanovení Disciplinárneho poriadku SFZ. V tomto prípade bola (s 
poukazom na závery stanoviska LPaEK SFZ) modifikácia disciplinárnej sankcie 
uskutočnená v súlade s ustanoveniami SP, ako aj stanov ObFZ Trenčín. Z uvedeného je 
zrejmé, že ani v tomto prípade si situácia nevyžaduje ďalší procesný postup, nakoľko nedošlo 
k porušeniu príslušných predpisov ObFZ Trenčín a SFZ.   
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



 

VV SFZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Kontrolóra SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 15: Ustanovovanie člena Komisie delegátov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval, že na základe vzdania sa člena KD SFZ p. Eduarda Chalmovianskeho v zmysle 
Volebného poriadku SFZ čl. 2 ods. 5, písmeno a), b, d) až g), ods. 7 a 8 a v zmysle Štatútu 
Komisie delegátov SFZ, článok 6, bod 3 bol predložený návrh na ustanovenie nového člena 
Komisie delegátov SFZ pre volebné obdobie 2018 – 2022, konkrétne p. Miroslava Fajčíka. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie správu vzdanie sa funkcie člena Komisie delegátov SFZ 
p. Eduarda Chalmovianskeho. 

2) VV SFZ ustanovuje za člena Komisie delegátov SFZ p. Miroslava Fajčíka. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 16: Schvaľovanie návrhu termínu na predkladanie žiadostí pre dejisko finále 
Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval o možnosti kandidatúry futbalových klubov, ktorá sa týka dejiska finále Slovnaft 
cup-u súťažného ročníka 2019/20. 

Členovia VV SFZ sa zhodli, že kluby môže svoje žiadosti o pridelenie dejiska finále Slovnaft 
cup-u zasielať v termíne najneskôr do 5. decembra 2019. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ určuje deň 5. december 2019 ako posledný termín na predkladanie žiadostí pre 
dejisko finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 



 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 17: Informácia o stanovisku Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ v zmysle 
uznesenia č. 118/19 VV SFZ  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval, že dňa 24.09.2019 prijal VV SFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí uznesenie, v 
zmysle ktorého VV SFZ poveril generálneho sekretára SFZ vypracovaním podnetu na 
Legislatívno-právnu a etickú komisiu SFZ (ďalej ako „LPaEK SFZ“) k posúdeniu, či konanie 
zástupcov Únie futbalových profesionálov (ďalej ako „ÚFP“) nenapĺňa znaky skutkových 
podstát disciplinárnych previnení v zmysle Disciplinárneho poriadku SFZ v spojení s Etickým 
kódexom SFZ. 

V danom prípade sa jedná o písomnú komunikáciu medzi ÚFP v zastúpení jej prezidenta p. 
Jána Muchu a zástupcami SFZ, pri ktorej má SFZ dôvodné pochybnosti o tom, či zo strany p. 
Jána Muchu ako člena SFZ boli dodržané ustanovenia príslušných predpisov SFZ. Na tomto 
základe bola upriamená pozornosť členov LPaEK SFZ na obsah jednotlivých častí písomnej 
komunikácie adresovanej SFZ a členovi orgánu SFZ zo strany ÚFP v zastúpení p. Muchu, ktorá 
sa považuje za dôležitú a smerodajnú v súvislosti s posudzovaním danej záležitosti. 
Predstavitelia SFZ sa domnievajú, že predmetná komunikácia nespĺňa základné požiadavky 
dôstojnej, slušnej a vecnej formy komunikácie medzi danými subjektami. Na tomto základe sa 
obrátili so žiadosťou o posúdenie, či je opísané konanie prezidenta ÚFP p. Muchu v podobe 
písomností zasielaných na adresu SFZ a členovi orgánu SFZ zlučiteľné s dotknutými predpismi 
SFZ.   

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj s poukazom na prijaté uznesenie VV SFZ na 
mimoriadnom zasadnutí dňa 24.09.2019 sa generálny sekretár SFZ obrátil na LPaEK SFZ so 
žiadosťou o zaujatie stanoviska k vyššie opísanému konaniu člena SFZ p. Muchu (prezidenta 
ÚFP) so žiadosťou o zodpovedanie uvedených otázok: 

1.        Napĺňa konanie zástupcu ÚFP p. Jána Muchu (člena SFZ) znaky niektorej 
zo skutkových podstát disciplinárnych previnení v zmysle ustanovení 
Disciplinárneho poriadku SFZ v spojení s ustanoveniami Etického kódexu 
SFZ? 

  
2.       Je možné konanie prezidenta ÚFP p. Jána Muchu (člena SFZ) považovať za 

súladné s predpismi SFZ? 
 

Zo stanoviska LPaEK SFZ: 
Pri posudzovaní troch uvedených prípadov komunikácie z hľadiska ich súladu alebo rozporu 
s Disciplinárnym poriadkom SFZ a Etickým kódexom SFZ treba najprv upozorniť na niekoľko 
problematických bodov zadania: 



 

 
1.) otázky disciplinárnych previnení patria do pôsobnosti Disciplinárnej komisie a LPaEK 

sa v tejto súvislosti primárne vyjadruje k otázkam etickým.  
2.) Úloha bola zadaná členom LPaEK, ktorí sú zároveň členmi Komory SFZ pre riešenie 

sporov. Práve jej zloženia, riadenia a fungovania sa týkajú všetky tri predmetné 
posudzované komunikácie. Podľa čl. 9 ods. 3 Štatútu LPaEK, „Pokiaľ to okolnosti 
jednotlivej Veci vyžadujú, sú členovia Komisie, ktorí sa môžu dostať do konfliktu 
záujmov, povinní nezúčastňovať sa rozhodovania a prenechať v takomto prípade 
rozhodovanie na osoby osobne nezainteresované na rozhodnutí.“  

3.) V rámci LPaEK je na posudzovanie princípov etiky vo futbale vyčlenený etický panel; 
úloha bola zadaná členom LPaEK, ktorí nie sú členmi etického panelu. 

 
K vlastnej podstate zadania s vyššie uvedenými výhradami a odmietnutím rozhodnutia 

v tejto veci uviedli spracovatelia stanoviska nasledovné:  
Demokracia a transparentnosť sú základnými požiadavkami fungovania športového hnutia 

vrátane futbalového hnutia. Dosiahnutie uvedených cieľov je pritom možné iba na základe 
pripustenia vzájomnej komunikácie, a to i kritickej, s cieľom zlepšenia fungovania športovej 
činnosti (tou je podľa zákona o športe, § 3 písm. a) „vykonávanie, organizovanie, riadenie, 
správa, podpora alebo rozvoj športu“).  

Všetky uvedené prípady sa bezprostredne týkajú spornej otázky úloh, fungovania a riadenia 
Komory SFZ pre riešenie sporov, kde – ako je známe – nedošlo k zhode na osobe predsedu 
a podpredsedu Komory. Je prirodzené, že v takejto situácii nastal spor medzi viacerými 
alternatívami riešenia situácie. Vyriešenie patovej situácie je však možné iba vzájomnou 
komunikáciou s vecnou argumentáciou.  

S výhradou nezasahovania do pôsobnosti disciplinárnej komisie v tejto oblasti máme za to, 
že uvedenú komunikáciu treba posudzovať v kontexte napĺňania troch princípov vyjadrených 
v čl. 5 Stanov SFZ: 

primeranosti - zúčastnené osoby sa snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok 
zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy 
dotknutých vzťahov, záujmov a hodnôt, 

kauzality - orgány SFZ a orgány členov SFZ sa pri riešení každej veci, otázky alebo 
problému zaoberajú okrem hodnotenia nedostatkov a následkov aj ich príčinami a tieto 
zohľadňujú pri svojom postupe a schvaľovaní rozhodnutí alebo predpisov, 

lojality - osoby s príslušnosťou k SFZ riešia veci a spory súvisiace s organizovaným 
futbalom prednostne pred orgánmi SFZ, ktoré majú pôsobnosť rozhodnúť v príslušnej veci, bez 
negatívnej jednostrannej medializácie veci. 

Napokon, poukazujeme tu tiež na to, že v prípade neželanej telefonickej komunikácie, 
dokonca počas čerpania dovolenky na zotavenie, je možné veľmi jednoducho takúto 
komunikáciu prebiehajúcu na diaľku elektronickými prostriedkami nenadviazať, neopätovať, 
či kedykoľvek ukončiť. 
 

 

 



 

Záver stanoviska LPaEK SFZ: 

Vzhľadom na vyššie uvedené a na to, že posudzovanie disciplinárnych previnení a naplnenia 
znakov ich skutkovej podstaty patrí do pôsobnosti Disciplinárnej komisie, vyhradzujeme si 
neodpovedať na položené otázky. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o stanovisku Legislatívno-právnej a etickej komisie 
SFZ v zmysle uznesenia č. 118/19 VV SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 18: Informácia o možnosti na zasielanie návrhov kandidátov na udelenie ceny 
Fair play MUDr. Ivana Chodáka 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre  
legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o možnosti zasielania 
návrhov kandidátov na cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka. 

Cena fair play MUDr. Ivana Chodáka je najvyšším futbalovým ocenením za fair play, ktorým 
sa prejavuje uznanie jednotlivcom alebo športovým kolektívom za záslužnú činnosť vo 
futbalovom hnutí.  

Uvedenú cenu možno udeliť za: 

a) výnimočný čin súvisiaci s futbalom 
b) dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť, v súlade s princípmi fair play 
c) dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s princípmi 
fair play.  

Za výnimočný čin sa považuje nadštandardný čin, ktorý sa svojou osobitosťou a významom 
odlišuje od bežnej občianskej, ale i športovej činnosti navrhovaného.  

Za dlhoročnú činnosť sa považuje športová činnosť v trvaní najmenej desať rokov. V prípade 
osobitného zreteľa je možné udeliť výnimku. Ani v takom prípade však športová činnosť 
navrhovaného nesmela byť kratšia ako päť rokov.  

Podrobnosti k podmienkam udelenia ceny sa nachádzajú v štatúte, ktorý je zverejnený na 
webovom sídle SFZ. 



 

SFZ cez úradnú správu oznámi činovníkom a priaznivcom futbalu možnosť na zasielanie 
návrhov na ocenenie jednotlivcov alebo športových kolektívov "Ceny fair play MUDr. Ivana 
Chodáka". Tie môžu v zmysle štatútu zasielať na adresu sídla príslušného regionálneho 
futbalového zväzu v termíne do 10. januára 2020. Návrhy bude následne vyhodnocovať 
Legislatívno-právna a etická komisia SFZ. Tá predloží VV SFZ zoznam kandidátov, ktorým 
navrhuje udeliť cenu. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o možnosti na zasielanie návrhov kandidátov 
na udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka. 

2) VV SFZ určuje deň 10. január 2020 ako posledný termín na zasielanie návrhov 
kandidátov na cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 19: Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko nebol do dátumu stanoveným 
VV SFZ doručený žiadny návrh na člena Komisie partnerov SFZ, bolo odporučené predĺžiť 
termín na navrhnutie kandidátov do uvedenej komisie do 10.01.2020. Následne samotné 
doplňujúce ustanovovanie Komisie partnerov SFZ uskutočniť na januárovom zasadnutí. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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 10.01.2020 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 20: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca október 2019  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi 
Klimentovi, ktorý informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca október 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 21: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutia VV SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi prezidenta SFZ pre  
legislatívno-právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi 
riadnymi zasadnutiami VV SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam, konkrétne č. 
12/19 vo veci “Schvaľovania návrhu na vymenovanie člena správnej rady Fondu na 
podporu športu za futbal”. 
 



 

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 25. októbra 
2019 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na vymenovanie Mgr. Márie Berdisovej za člena správnej rady Fondu 
na podporu športu za futbal, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na vymenovanie Mgr. Márie Berdisovej za člena správnej rady 
Fondu na podporu športu za futbal, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na vymenovanie Mgr. Márie 
Berdisovej za člena správnej rady Fondu na podporu športu za futbal. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali 
formou “schvaľujem”. 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 22: Diskusia 
Reorganizácia súťaže III. Ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022 
Ján Kováčik a Peter Dedík: 
Predstavili členom VV SFZ dve alternatívy návrhov reorganizácie III. Ligy mužov, ktoré boli 
komunikované naprieč regionálnymi a oblastnými futbalovými zväzmi za ostatné obdobie 
formou pracovných stretnutí: 
1) Dôvody reorganizácie III. ligy mužov (ďalej len „III.L“): 

• vysoká fluktuácia klubov v II.L; 

• nedostatočná pripravenosť klubov III.L na účasť v II.L v prípade postupu; 

• plnenie požiadaviek klubového licenčného systému SFZ a infraštruktúrnych kritérií 
II.L. 



 

2) Po skončení súťažného ročníka 2020/2021 bude na územnom príncípe (BFZ a ZsFZ, SsFZ 
a VsFZ) vytvorená III.L rozdelená na skupinu Západ a skupinu Východ, pričom v každej 
skupine bude štartovať 16 družstiev. 

3) Súťaž riadenú ORS SFZ vytvoria vypadávajúce družstvá z II. ligy mužov (ďalej len „II.L“) 
súťažného ročníka 2020/2021, zaradené do príslušnej skupiny podľa územného princípu 
(4 družstvá), víťazi regionálnych III. líg súťažného ročníka 2020/2021 (ďalej len „III.L“), 
zaradení do príslušnej skupiny podľa územného princípu (4 družstvá) a počet účastníkov v 
oboch skupinách na 16 doplnia družstvá z územne príslušných III.L 2020/2021, umiestnené 
za postupujúcim do II.L 2021/2022, pričom ich počet bude závisieť od územného zaradenia 
družstiev vypadávajúcich z II.L 2020/2021 a územného zaradenia víťazov III.L 2020/2021, 
a to tak aby v jednotlivých skupinách III.L Západ (ďalej len „III.LZ“) a III.L Východ (ďalej 
len „III.LV“) boli v 2021/2022 zaradené kluby spadajúce do jednotlivých RFZ nasledovne: 

• III.LZ  

(verzia 1: počet družstiev BFZ – 2, počet družstiev ZsFZ – 10, počet družstiev SsFZ 
4) 
(verzia 2: počet družstiev BFZ – 3, počet družstiev ZsFZ – 10, počet družstiev SsFZ 
3) 

• III.LV (počet družstiev SsFZ – 6, počet družstiev VsFZ – 10). 

4) Rozdelenie III.L na skupiny Západ a Východ a zaradenie štartujúcich družstiev do 
jednotlivých skupín podľa územného princípu bude vykonané v súlade s geografickou 
hranicou medzi III.LZ a III.LV, schválenou konferenciou SFZ, konanou dňa ........ 2020 
v ......, pričom územné rozdelenie bude kopírovať hranice týchto ObFZ, spadajúcich do 
skupiny III.LV: 

• verzia 1 (Liptovský FZ, ObFZ B. Bystrica, ObFZ Zvolen a ObFZ Lučenec) 

• verzia 2 (Oravský FZ, Liptovský FZ, Podtatranský FZ, ObFZ Rožňava, ObFZ 
Rimavská Sobota, ObFZ Lučenec, ObFZ Veľký Krtíš) 

Družstvá FK ležiacich od tejto geografickej hranice západne, budú účastníkmi skupiny 
Západ, družstvá FK ležiacich od nej východne, budú účastníkmi skupiny Východ. 
V prípade, ak niektoré z družstiev z III.L 2020/2021, s právom na zaradenie do III.L 
2021/2022 odmietne účasť v súťaži, nesplní stanovené podmienky pre účasť v nej alebo 
nebude možné naplniť počet družstiev niektorého RFZ pri zohľadnení geografickej hranice 
podľa ustanovenia vyššie, nárok na zaradenie má najvyššie postavené družstvo v rámci 
ostatných RFZ ... (existuje viacero možností, napr. do príslušnej skupiny III.L 2021/2022 
môže byť zaradené družstvo, podľa SP, čl. 14, alebo ak všetky družstvá III.L 2020/2021 
odmietnu účasť v III.L alebo nesplnia podmienky účasti, počet účastníkov príslušnej 
skupiny III.L 2021/2022 bude súhlasný s počtom družstiev, ktoré majú v súťaži právo hrať 
a splnili podmienky účasti). 
 
 
 



 

5) Podmienkou účasti družstva klubu v III.L 2021/2022 je: 

• počet mládežníckych družstiev v dlhodobých súťažiach evidovaných v ISSF – 
minimálne 4 družstvá mládeže spolu, pričom minimálne 1 družstvo v každej vekovej 
kategórii (dorast, žiaci, prípravka); 

• splnenie infraštruktúrnych kritérií pre štadióny kategórie UEFA 1, v zmysle Smernice 
SFZ pre infraštruktúru štadiónov 2022 a ďalších podmienok stanovených KŠI SFZ, 
ktoré tvoria prílohu tohto dokumentu. 

6) V oboch skupinách družstvá odohrajú systémom doma – vonku 30 kôl (15 kôl v jesennej 
a 15 kôl v jarnej časti). V prípade priaznivého počasia v jesennej časti, môže riadiaci orgán 
súťaže rozhodnúť aj o predohraní jedného jarného kola, ešte v jesennej časti súťažného 
ročníka. 

7) Hodnotenie výsledkov v stretnutí a za prípadnú neúčasť družstva v súťaži bude 
vykonávané podľa ustanovení SP, čl. 11 a 12. 

8) Postupy a zostupy z/do II. ligy počnúc súťažným ročníkom 2021/2022: 

• víťazi oboch skupín III.L 2021/2022 získajú právo na postup do II.L súťažného ročníka 
2022/2023. Postupujúce družstvo musí spĺňať podmienky pre štart v II.L, stanovené 
klubovým licenčným systémom SFZ a ustanoveniami Súťažného poriadku futbalu; 

• v prípade, ak postupujúce družstvo odmietne účasť v II.L alebo nesplní podmienky 
účasti, do II.L 2022/2023 môže byť zaradené družstvo, podľa SP, čl. 14. Táto 
podmienka platí rovnako pre obe skupiny III.L 2021/2022; 

• zoszupujúci z II.L súťažného ročníka 2021/2022 sú zaradení do jednotlivých skupín 
III.L na základe územného princípu a geografickej hranice 

9) Postupy a zostupy z/do regionálnych súťaží (IV. líg) počnúc súťažným ročníkom 
2021/2022: 

• víťazi IV. líg jedotlivých RFZ získajú právo na postup do príslušnej skupiny III.L (pri 
zohľadnení geografickej hranice) nasledujúceho súťažného ročníka; 

• kluby umiestnené na poslednom mieste III.LZ a III.LV zostupujú do IV. ligy prísl. RFZ; 

• počet zostupujúcich družstiev z III.L závisí od počtu zostupujúcich družstiev z vyšších 
súťaží a od počtu postupujúcich družstiev z nižších súťaží; 

• v prípade, že víťaz IV. ligy SsFZ spadá územne do III.LV, zostupujú z III.LZ a III.LV 
do IV. ligy príslušného RFZ aj kluby umiestnené na 15. miestach III.LZ a III.LV; 

• v prípade, že víťaz IV. ligy SsFZ spadá územne do III.LZ, zostupujú z III.LZ do IV. 
ligy príslušného RFZ aj kluby umiestnené na 14. a 15. mieste III.LZ. 

10) Náklady na delegované osoby v III.L bude znášať SFZ + potrebné navrhnúť paušály. 

11) Upraviť počet zahraničných hráčov v III.L v rámci novely súťažného poriadku. 



 

12) Generálny partner súťaže – TIPOS. 

13) Organizácia najvyšších regionálnych súťaží: 

RFZ budú riadiť dve úrovne súťaží: 
• IV. liga – jedna skupina; 

• V. liga – min. dve skupiny, na základe rozhodnutia príslušného RFZ môže byť 
vytvorených viac skupín, napr. podľa územného rozdelenia klubov. 

 
Stanovisko SFZ a ÚLK k novele zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 
Ján Kováčik: 
Informoval členov VV SFZ, že SFZ a ÚLK v súvislosti s predloženým poslaneckým návrhom 
na novelu zákona o športe č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o športe“ alebo „ZoŠ“) zo strany poslancov p. Dušana Tittela a Tibora Jančulu, ktorá 
by mala zmeniť zákon o športe poskytli spoločné verejné stanovisko. Zmena sa má týkať 
postavenia profesionálneho športovca v kolektívnom športe voči zamestnávateľovi. V 
súčasnosti sú podľa zákona o športe profesionálni športovci v kolektívnych športoch 
zamestnancami klubov, čo je presne v súlade s ustálenými princípmi Európskej komisie. 
Spomínaná novela by podľa navrhovateľov mala profesionálnym športovcom priniesť možnosť 
výberu či chcú do zmluvného vzťahu s klubom vstúpiť ako zamestnanci alebo ako samostatne 
zárobkovo činné osoby (SZČO), čo by bolo legislatívnym krokom, ktorý je v zásadnom rozpore 
s princípmi štandardu zamestnaneckých vzťahov profesionálnych športovcov a ich vývojom v 
Európskej únii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 5. novembra 2019 v Bratislave: 
 

Uznesenie č. 128/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 129/19 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje ustanovuje za generálneho sekretára SFZ p. Petra Pálenčíka v zmysle čl. 51, 
ods. 2, písm. h) stanov SFZ s účinnosťou od 1. januára 2020. 

T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 130/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh rozdelenia finančných prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie 
a výstavby futbalovej infraštruktúry II v rokoch 2019-2021. 

                                                                                                                    T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 131/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 132/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu prerozdelenia finančných prostriedkov 
z investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024.  
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 133/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených 
nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 



 

Uznesenie č. 134/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ v termíne 28. februára 2020 do 
Senca. 

2) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 6. 
decembra 2019 mená členov návrhovej a mandátovej komisie. 

T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 135/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieli klubového licenčného systému 
v podmienkach SFZ.  
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 136/19 VV SFZ: 

 VV SFZ schvaľuje návrh na zvýšenie finančných prostriedkov pre RFZ o čiastku 50.000,- eur. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 137/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o analýze aktuálneho stavu slovenského futbalu 
v oblastiach: 

- efektivity výchovy mladých hráčov v akadémiách a ich následné uplatnenie, 
- opodstatnenie a význam B-družstiev (“fariem”) pri výchove mladých hráčov (do 21 

rokov). 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 138/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o štruktúre Technického úseku SFZ a o východiskách 
pre ďalšie obdobie.  
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 139/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh prerozdelenia UEFA Solidarity payment za súťažný ročník 2018/19. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 



 

 

Uznesenie č. 140/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Kontrolóra SFZ. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 141/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie správu vzdanie sa funkcie člena Komisie delegátov SFZ p. 
Eduarda Chalmovianskeho. 

2) VV SFZ ustanovuje za člena Komisie delegátov SFZ p. Miroslava Fajčíka. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 142/19 VV SFZ: 

VV SFZ určuje deň 5. december 2019 ako posledný termín na predkladanie žiadostí pre dejisko 
finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20. 
                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 143/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o stanovisku Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ 
v zmysle uznesenia č. 118/19 VV SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 144/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o možnosti na zasielanie návrhov kandidátov na 
udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka. 

2) VV SFZ určuje deň 10. január 2020 ako posledný termín na zasielanie návrhov 
kandidátov na cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 145/19 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 
10.01.2020 do 23:59 hod. Na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením 
predmetu správy „Voľby 2019“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na VV SFZ.  




