
Zápisnica č. 11/19 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 6. decembra 2019 v Bratislave

 

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ

Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ

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

Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK

Tibor Végh - zástupca ÚLK

Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK

Petr Kašpar – zástupca ÚLK

Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ

Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ

Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ

Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov

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

Pavol Hapal – reprezentačný tréner SR A

Oto Brunegraf – asistent reprezentačného trénera SR A

Albert Rusnák – reprezentačný tréner SR U19

Branislav Fodrek – reprezentačný tréner SR U17

Jozef Jelšic – reprezentačný tréner SR WU19 a SR WU17

Marcel Korinek – riaditeľ ekonomického úseku SFZ

        Peter Melek – manažér strategického plánu rozvoja futbalu



Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR A 
4. Vyhodnotenie činnosti reprezentačných družstiev SR U19 a SR U17 
5. Vyhodnotenie činnosti reprezentačných družstiev SR WU19 a SR WU17 
6. Informácia k aktuálnemu stavu kľúčových projektov v rámci Strategického 

plánu na roky 2018-2022 
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 prerozdelenia finančných prostriedkov z investičného 
programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024 

9. Schvaľovanie návrhu rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov 
v 1. a 2. etape projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry 

10. Informácia o podpise zmluvy o spolupráci a financovaní rekonštrukcie 
futbalového štadióna v Trenčíne 

11. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 
12. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020 
13. Schvaľovanie návrhu dejiska finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 

2019/20 
14. Schvaľovanie návrhu zloženia Výkonnej komisie a Čestnej rady Siene 

slávy slovenského futbalu 
15. Informácia o konaní konferencie Prague Sports Law Day 2019 
16. Správy z komisií UEFA 
17. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca november 2019  
18. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
19. Diskusia  

 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku bol predložený návrh na 
rozšírenie programu o bod s názvom „Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku 
SFZ“ a o bod s názvom „Informácia o novele zákona č. 440/2015 Z.z. o športe“.   

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

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 splnená. 

S mestami boli uzatvorené dodatky k zmluve v rámci realizácie projektu. 

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.  

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 plánované na januárové zasadnutie. 
 

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 

Úloha splnená: 

Priamo na zasadnutí bol samostatný bod programu, v ktorom sa prerokoval návrh programu 
spolu s návrhmi na obsadenie členov pracovných komisií.  
 

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 

Úloha splnená: 

Priamo na zasadnutí bol samostatný bod programu schvaľovanie návrhu na dejisko finále 
Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20. 

 

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 

Úloha trvá: 

Termín na zasielanie návrhov kandidátov je do 10. januára 2019. 
 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 



K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR A 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo reprezentačným trénerom SR A p. 
Pavlovi Hapalovi a p. Otovi Brunegrafovi, ktorí vyhodnotili účinkovanie svojho družstva 
v kvalifikácii na EURO 2020. 

HRÁČI:  

- vstup do kvalifikácie ovplyvnilo ukončenie reprezentačnej kariéry trojice hráčov – Škrtel, 
Hubočan, Nemec 
- po ostatnom zápase Ligy národov sa rozhodol nepokračovať aj V. Weiss 
- 35 hráčov sa zapojilo do nominácii na kvalifikačné zápasy, z toho 11 sa na ihrisko nedostali  

- do základnej zostavy sa stabilne zabudovali Hancko, Vavro, Boženík 
- do zápasov sa dostali aj ďalší novici – Haraslín, Šafranko, Mráz, Mihalík, Bero, Šatka, 
Valjent  

PRIEBEH:  

- cieľ dosiahnuť priamy postup sa nevydaril 
- kľúčovým je iba jeden bod získaný s druhým postupujúcim Walesom 
- výkonnosť viacerých hráčov bola ovplyvnená nevyrovnaným herným vyťažením v klube 
(Hancko, Mak, Pekarík) 
- pozitívom boli zvládnuté oba zápasy s Maďarskom 
- obdržali sme 16 žltých a 2 červené karty  

LOGISTIKA:  

- na všetky domáce zápasové zrazy sme našli ideálne podmienky v komplexe X-BIONIC v 
Šamoríne  

BARÁŽ:  

- marcovom asociačnom termíne máme možnosť postúpiť na ME cez play-off zápasy 
- najprv sa stretneme v semifinále doma s Írskom a v prípade víťazstva vo finále s víťazom 
zápasu Bosna a Hercegovina – Severné Írsko na ihrisku súpera  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR A. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 1 (R. Havrilla) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 
 
 



 
K bodu 4: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 a SR U17 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo reprezentačným trénerom SR U19 
a SR U17, p. Albertovi Rusnákovi a Branislavovi Fodrekovi, ktorí vyhodnotili účinkovanie 
svojich družstiev: 
SR U19 
 
Cieľ: 

- Postup do Championship Elite Round (Marec 2020)  
 
Hlavné úlohy: 

- Organizácia hry družstva v ofenzíve a defenzíve  
- Budovanie mentálnej prípravy (nastavenia) hráča  
-  Automatizácia princípov v útočnej fáze hry  
- Rozvoj hráča v tréningovom procese  

 

Výsledky: 

Cyprus – Slovensko 1:2 (1:1) 

Slovensko – Malta 3:0 (1:0) 

Taliansko – Slovensko 3:0 (3:0) 

Celkové hodnotenie: 

Záverečná nominácia na kvalifikačný turnaj v Taliansku sa nerodila ľahko, keďže do nominácie 
zasiahlo viacero faktorov. Niektorí hráči neboli zdravotne fit ( Obert, Ilko, Nemčík ) a čakali 
sme do poslednej chvíle, že sa nám uvoľnia hráči z U21, ktorí ročníkovo spadajú do tejto 
kategórie (Pokorný , Strelec – zranený , Mesík , Bernát). Na turnaji sme sa stretli s rôznymi 
hernými systémami na, ktoré sme sa dobre pripravili a až na zápas s Talianskom sme to dokázali 
využiť resp. pretaviť vo víťazstvá. V prvom zápase resp. polčase zahrala veľmi veľkú rolu 
psychika hráčov, ktorá nám zväzovala nohy, ale aj napriek tomu sme výsledkovo zápas zvládli 
čo bolo pre ďalší vývoj v skupine veľmi dôležité. Druhý zápas sme zvládli excelentne, keď sme 
odhalili slabiny súpera , ktoré sa hráčom podarilo od úvodnej minúty využiť a pretaviť v góly. 
V tretom zápase nám absentovali útočníci, ktorí sa nedokázali vôbec presadiť oproti dôrazným 
a fyzicky vyspelým obrancom súpera. Tam vidím veľký deficit v našej hre . Turnaj nám opäť 
potvrdil , kde máme najväčšie nedostatky ( KO – krajný obranca , KÚ – krídelníci ). Musíme 
apelovať na kluby, aby sa týmto problémom začali intenzívne zaoberať, pretože nás to v 
budúcnosti dobehne.  

 
SR U17 
 
Cieľ: 

- Postup do druhého kola kvalifikácie 
 



Výsledky a hodnotenie zápasov: 
 
Cyprus – Slovensko 0:3 (0:2) 
Kľúčový zápas pre vývoj na turnaji a postup. Chlapci podali zodpovedný a koncentrovaný 
výkon. Zápas sa lámal na konci polčasu, svojou aktivitou sme si vynútili dva pokutové kopy, 
ktoré sme premenili a dvaja hráči súpera boli po ruke a faule v P.Ú. vylúčení. 2.polčas sme 
dianie zápasu kontrolovali a v závere sme tretím gólom zápas uzavreli. Dôležitosť výsledku v 
zápase mala negatívny vplyv na hernú kvalitu zápasu, ale ťažký zápas hlavne z mentálnej 
stránky chlapci zvládli výborne.  
 
Slovensko – Gibraltár 9:1 (4:1) 
Od úvodu a po celý zápas sme boli po každej stránke lepší ako súper. Dali sme pekné góly a 
zaslúžene vyhrali. Potešil ma prístup hráčov, nič nepodcenili a hrali sme až do úplného konca 
a v závere ešte navýšili skóre. Výsledok vyjadruje kvalitatívny rozdiel medzi družstvami 
v zápase.  
 
Slovensko – Francúzsko 0:2 (0:1) 

Odohrali sme výborný a vyrovnaný zápas proti najlepšiemu súperovi čo sme sa v tejto kategórii 
stretli. Súpera sme nepustili okrem gólov do šance z hry, veľmi ťažko sa bránili fyzicky vyspelí 
hráči súpera pri štandardných situáciach. Po hernej stránke sme dokázali držať krok so súperom 
a najväčšiu šancu sme mali my na začiatku druhého polčasu, žiaľ nevyrovnali sme. Druhý gól 
sme inkasovali v posledných sekundách zápasu. Celý zápas bol výsledok otvorený, za výkon 
sme si nezaslúžili prehrať. Chlapci podali kvalitný kolektívny výkon, teší ma spôsob ako sme 
dokázali hrať proti top družstvua že chlapci aj po fyzickej stránke dokázali držať tempo zápasu 
až do konca.  

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 a SR 
U17. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 5: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 a SR WU17 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo reprezentačnému trénerovi SR U19 
a SR U17 p. Jozefovi Jelšicovi, ktorý je trénerom oboch družstiev. 
 
SR WU19: 
 
Cieľ: 

- Postup do Elite round 



 
Výsledky: 
 
Rumunsko – Slovensko 1:1 (0:1) 
Severné Macedónsko – Slovensko 0:6 (0:2) 
Francúzsko – Slovensko 6:0 (3:0) 
 
Celkové hodnotenie: 

Klady – aj pri neúčasti piatich hráčok sme dokázali postúpiť 
Zápory – chýbajúca Žemberyová, ktorá je rozdielová hráčka a chýbala hlavne v 
rozhodujúcom zápase s Rumunskom  

Odporučenia do ďalších zrazov  – rozšíriť dievčenskú základňu, lepší tréningový proces v 
kluboch (taktika)  

SR WU17 
Cieľ: 

- Postup do Elite round 
 
Výsledky: 
Rakúsko – Slovensko 3:1 (2:0) 
Fínsko – Slovensko 1:5 (1:2) 
Francúzsko – Slovensko 2:9 (0:6) 
 
Celkové hodnotenie: 
Klady – domáce prostredie, čo bola veľká motivácia pre hráčky, veľmi silný ročník, výborné 
individuálne výkony, hra celého družstva  
Zápory – rozhodkyne 
Odporučenia do ďalších zrazov – viac akcií na Slovensku na propagáciu ženského futbalu  
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 
a SR WU17. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
 
 
 



K bodu 6: Informácia k aktuálnemu stavu kľúčových projektov v rámci Strategického 
plánu na roky 2018-2022 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi Strategického plánu 
rozvoja futbalu Petrovi Melekovi, ktorý členov VV SFZ pravidelne štvrťročne podrobne 
informoval o stave plnenia Strategického plánu na roky 2018-2022. 

Predstavil plnenie týchto kľúčov projektov: 

- Grassroots, 

- Materské školy 

- Základné školy 

- Amatérsky futbal 

- Hobby futbal 

- Fanúšik 

- Športový odborník 

- Národné tímy 

- Ligové štadióny 

- Regionálny infraštruktúra 

- Ihriská s umelou trávou 

- Digitálna stratégia 

- Komerčná stratégia 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu k aktuálnemu stavu kľúčových projektov v rámci 
Strategického plánu na roky 2018-2022. 
 
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 v nadväznosti na uznesenie VV SFZ zo dňa 28.10.2019 
predstavil návrh, aby VV SFZ stanovil nasledujúci kľúč prerozdelenia prostriedkov fondu na 



podporu mládeže pre futbalové kluby ObFZ Bratislava - Mesto (suma 2.373,30 EUR) a 
futbalové kluby MFZ Košice (suma 2.500,20 EUR) z uplatnených nárokov solidarity za kluby, 
ktoré už nie sú členmi SFZ: 

V prípade, že klub, ktorý už nie je členom SFZ, nemá v rámci svojej oblastnej príslušnosti 
športového nástupcu, prináleží všetkým klubom v rámci príslušného ObFZ 90% zo sumy 
uplatnenej zo strany SFZ, pričom: 

• v rámci ObFZ Bratislava – Mesto 30% rozdeľovanej sumy bude rozdelených pomerne 
medzi kluby, ktoré majú 1 až 6 aktívnych družstiev mládeže, 30% sumy medzi kluby, 
ktoré majú 7 až 10 aktívnych družstiev mládeže a 30% sumy medzi kluby, ktoré majú 
11 a viac aktívnych družstiev mládeže v súťažiach SFZ, 

• v rámci MFZ Košice 30% rozdeľovanej sumy bude rozdelených pomerne medzi kluby, 
ktoré majú 1 až 5 aktívnych družstiev mládeže, 30% sumy medzi kluby, ktoré majú 6 
až 9 aktívnych družstiev mládeže a 30% sumy medzi kluby, ktoré majú 10 a viac 
aktívnych družstiev mládeže v súťažiach SFZ 

 
Sumy, ktoré budú jednotlivým klubom rozdelené v zmysle tohto kľúča: 

 

 
 
 
 

 
 
 
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 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 predstavil návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov 
z investičného programu UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024 vypracovaný na základe 
diskusie v rámci ostatného zasadnutia VV SFZ. 
 
 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh 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 9: Schvaľovanie návrhu rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. 
a 2. etape projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval, že vzhľadom k tomu, že v projekte podpory 
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry realizovanom v rokoch 2017-2019 je 
potrebné vyčerpať všetky finančné prostriedky v celkovej sume 6 miliónov EUR do konca roka 
2019, boli všetci úspešní uchádzači vyzvaní, aby predložili vyúčtovanie schválených 
príspevkov najneskôr ku 30.11.2019. Keďže celá suma finančných prostriedkov v projekte 
nebola vyčerpaná, spracovalo oddelenie strategických projektov po konzultácii so 7-člennou 
pracovnou skupina návrh rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. a 2. etape 
projektu. 
Dôvodom nevyčerpania celej sumy finančných prostriedkov je buď neúspešná realizácia 
projektov zo strany niektorých partnerov alebo čiastočné čerpanie pridelenej sumy príspevkov 
viacerými partnermi. 
Predmetom návrhu je alokácia finančných prostriedkov na projekty, ktoré boli realizované 
v rámci oboch etáp v nadštandardnej kvalite, maximálne účelne a s vysokou mierou 
spolufinancovania zo strany partnera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. a 2. 
etape projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. 
 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 10: Informácia o uzatvorení zmluvy o spolupráci a financovaní rekonštrukcie 
futbalového štadióna v Trenčíne  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že zmluva s AS Trenčín,  a.s.  
bola dňa 18.11.2019 uzatvorená v súlade s uznesením vlády SR č. 357/2019 zo dňa 3.7.2019 
a na základe zmluvy budú partnerovi vyplatené finančné prostriedky v maximálnej výške 4 mil. 
eur na realizáciu stavebných prác na stavebných objektoch južnej, severnej a východnej tribúny 
futbalového štadióna podľa uzatvorenej zmluvy a podľa podmienok určených v platobnom 
príkaze Ministerstva financií Slovenskej republiky ako poskytovateľa finančných prostriedkov. 
 
V súlade s čl. IV ods. 3 zmluvy môžu byť finančné prostriedky partnerovi vyplatené len ak 
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu zoberie na vedomie informáciu o uzatvorení 



tejto zmluvy bez pripomienok. Kompletné znenie zmluvy obdržali členovia VV SFZ priamo na 
zasadnutí. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o uzatvorení zmluvy o spolupráci a financovaní 
rekonštrukcie futbalového štadióna v Trenčíne. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o základných náležitostiach pri príprave 
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, delegáta alebo kontrolóra pozmenený alebo doplnený, ak s tým súhlasí 
nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať (44). 
Podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia 
konferencie. 
Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii 
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi 
VV SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, 
na ktorom rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen 
návrhovej komisie sú zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie 
a štyria členovia návrhovej komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej 
komisie za každý regionálny zväz) a jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca 
návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár.  

 
GS SFZ, prezident ÚLK a predsedovia RFZ navrhli za členov komisií a overovateľov zápisnice 
nasledujúcich zástupcov: 
Mandátová komisia: 
Návrhová komisia: 
Overovatelia zápisnice: 

 
Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční  28. februára 2020 predkladá GS SFZ tento 

návrh programu: 
 

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie) 

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii 

konferencie 

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 



4. Udeľovanie ocenení SFZ 

5. Výročná správa o činnosti Kontrolóra SFZ 

6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru 

7. Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 

písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ 

Marketing, s.r.o. za rok 2019 

9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020 

10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2020 

11. Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 
2021/2022 
 

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

13. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov 

14. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

15. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

16. Diskusia 

17. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh členov pracovných 
komisií a overovateľov zápisnice v nasledujúcom zložení: 

Mandátová komisia: 
 
Milan Lônčík (BFZ), Pavol Šípoš (ZsFZ), Ernest Peterke (SsFZ), Jaroslav Švarc 
(VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK) 
 
Návrhová komisia: 
 
Kamil Kyselica (BFZ), František Urban (ZsFZ), Igor Repa (SsFZ), Ján Džubák 
(VsFZ), Michal Fabian (SFZ), Viktor Bucha (ÚLK) 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Vendelín Novysedlák (VsFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Ľubomír Golis (ÚLK) 

 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 12: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Ekonomického úseku SFZ 
Marcelovi Korinekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020. 
Návrh rozpočtu SFZ na rok 2020 bol vypracovaný Ekonomickým úsekom SFZ po 
predchádzajúcej komunikácii o ostatnými úsekmi a oddeleniami SFZ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020. 
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 dejiska finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 
2019/20 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v termíne určenom VV SFZ bol SFZ 
doručený návrh klubu DAC 1904 Dunajská Streda na organizovanie finále Slovnaft cup-u 
súťažného ročníka 2019/20 na štadióne v Dunajskej Strede. 
Prezident SFZ navrhol za dejisko finále Národný futbalový štadión v Bratislave tak, ako bolo 
pôvodne plánované, že po dokončení a skolaudovaní štadióna, sa tam uskutoční prvé najbližšie 
finále. 
Členovia VV SFZ sa dohodli, že o dejisku finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20 
budú rozhodovať prostredníctvom hlasovania per rollam. 
 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odkladá schvaľovanie dejiska finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20 
na hlasovanie per rollam. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 14: Schvaľovanie návrhu zloženia Výkonnej komisie a Čestnej rady Siene slávy 
slovenského futbalu 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
na základe Štatútu Siene slávy slovenského futbalu (ďalej len SSSF), v zmysle čl. 7, spoločné 
ustanovenia pre fungovanie a zabezpečenie činnosti orgánov siene slávy, odsek 1, ktorý 
stanovuje funkčné obdobie členov orgánov SSSF v trvaní 4 roky predložil návrh zloženia 
Výkonnej komisie SSSF a Čestnej rady SSSF na nasledujúce štvorročné obdobie: 

Výkonná komisia SSSF: 

Peter Palenčík (predseda)  pozn: nahrádza vo funkcii odchádzajúceho Jozef Klimenta 
Peter Šurin 
Marcel Merčiak 
Pavol Hozlár 
Stanislav Dutka 

Čestná rada SSSF: 
Michal Zeman (predseda) 
Jozef Jankech 
Jozef Barmoš 
Vojtech Christov 
Milan Služanič 
Ján Švehlík    pozn: nahrádza vo funkcii odchádzajúceho Jozef Vengloša 
Dušan Keketi    pozn: nahrádza vo funkcii odchádzajúceho Antona Urbana 

Zmeny vo výkonných orgánoch: 

Bývalý predseda výkonnej komisie, Jozef Kliment, ukončí pracovný pomer na SFZ k 
31.12.2019. Jeho miesto na pozícii generálneho sekretára preberie Peter Palenčík a zároveň by 
sa stal predsedom výkonnej komisie SSSF, nakoľko čl. 5, odst. 1 Štatútu SSSF stanovuje, že 
predseda výkonnej komisie je zástupcom SFZ. 

Členovia Čestnej rady SSSF Jozef Vengloš a Anton Urban sa z osobných dôvodov písomne 
vzdali možnosti pôsobiť v ďalšom štvorročnom období v Čestnej rade SSSF. Ponuku prijali 
bývalí československí futbaloví reprezentanti Ján Švehlík a Dušan Keketi. 



Funkčné obdobie členov orgánov siene slávy je štvorročné a začína plynúť odo dňa ich riadneho 
zvolenia VV SFZ. Po uplynutí štvorročného funkčného obdobia môžu byť členovia orgánov 
siene slávy poverení zabezpečením plnenia úloh orgánov siene slávy do zvolenia nového 
predsedu a členov orgánov siene slávy. Člen orgánu siene slávy sa môže vzdať svojej funkcie 
pred skončením štvorročného funkčného obdobia, a to písomným oznámením, doručeným 
generálnemu sekretárovi SFZ. V prípade uvoľnenia funkcie predsedu orgánu siene slávy pred 
skončením funkčného obdobia bude na zostávajúce obdobie zvolený nový predseda a do jeho 
zvolenia bude vykonávať úlohy predsedu podpredseda, alebo iný člen orgánu siene slávy, 
poverený VV SFZ.  

Funkcia člena orgánu siene slávy je nezlučiteľná s výkonom funkcie prezidenta SFZ a člena 
VV SFZ. Členstvo vo výkonnej komisii je zároveň nezlučiteľné s výkonom funkcie člena 
čestnej rady.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia Výkonnej komisie a Čestnej rady Siene slávy 
slovenského futbalu. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 15: Informácia o konaní konferencie Prague Sports Law Day 2019 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ pre legislatívno-
právne otázky SFZ Petrovi Sepešimu, ktorý informoval o účasti zástupcov SFZ na konferencii 
Prague Sports Law Day 2019. 
Zástupcovia SFZ sa dopytovali na stav fungovania NDRC na úrovni FAČR a najmä spôsob 
nastavenia voľby predsedu a podpredsedu NDRC, ktorú vnímajú zástupcovia SFZ za 
aktuálneho stavu rokovania so zástupcami hráčov a klubov za kritickú. 
 

I. K základným otázkam tzv. športového práva 
 
V rámci predmetného bloku vystúpil p. Ján Pauly st., ktorý je dekanom Fakulty práva 
Univerzity v Plzni. V otázkach zaradenia tzv. športového práva analyzoval zaradenie 
športového práva do oblasti verejnoprávnej alebo súkromnoprávnej, kde na základe svojej 
vlastnej úvahy konštatoval roztrieštenosť predmetného „právneho odvetvia“ do viacerých 
skupín. Pozitívne vyzdvihol trend v Slovenskej republike, kde zákonom č. 440/2015 Z. z. 
o športe sa podľa jeho názoru zvýšila identita športového práva. 
Odhliadnuc od príliš teoretického poňatia témy zo strany prednášajúceho možno však pozitívne 
konštatovať fakt, že analýza akýchkoľvek existujúcich hmotnoprávnych dopadov na úseku 
športového práva je vnímaná ako fundamentálna oblasť, ktorá mnohokrát býva opomínaná, 
preto možno pozitívne zhodnotiť jej zaradenie zo strany organizátora ako úvodnú tému 
samostatnosti športového práva ako takého. 
 
 



II. Národné a nadnárodné riešenie sporov v športe 
 
V II. bloku vystúpil p. Orlík, ktorý mal prednášku v otázke fungovania „Sboru rozhodčí 
FAČR“ (ekvivalent Komory SFZ pre riešenie sporov). Na základe obsahu prednášky bolo 
zrejmé, že FAČR sa v otázke kreovania inštitúcie NDRC odklonila od FIFA NDRC Standard 
Regulations 2008 aj Circular FIFA 1010, ktorý predpokladá úpravu uvedeného predpisu do 
národnej futbalovej legislatívy.  
 
Prekvapujúce bolo v tomto smere zistenie, že hráčska asociácia (a všeobecne hráči) a ani kluby 
nemajú žiadny rozhodujúci vplyv v otázke voľby predsedu a podpredsedu NDRC, nakoľko toto 
je ponechané na výlučné rozhodnutie Valnej Hromady FAČR (ekvivalent v SFZ je Konferencia 
SFZ). V tejto súvislosti možno konštatovať, že sa jedná o zásadný zrejmý odklon od FIFA 
Standard Regulations 2008, ktoré síce prezumujú prenesenie týchto pravidiel do národnej 
futbalovej legislatívy, avšak iba v odporúčacom režime (bez záväznosti) a s náležitým ohľadom 
na národnú legislatívu. Nakoľko v prostredí Českej republiky neexistuje národná legislatíva 
upravujúca oblasť športu, FAČR v rámci argumentácie nedisponuje žiadnym relevantným 
argumentom na podporu ponechania výlučnej pôsobnosti Valnej Hromady FAČR o voľbe 
predsedu a podpredsedu NDRC FAČR, čo značne však podporuje existenciu národnej 
legislatívy upravujúce oblasť športu na území Slovenskej republiky (§ 19 ods. 1 písm. f) zákona 
č. 440/2015 Z. z. o športe). 
 
V predmetnom bloku vystúpil aj p. Gerhardt Bubník, ktorý je známy ako právny zástupca 
Medzinárodnej rýchlokorčuliarskej federácie, známeho okrem iného aj prípadom Pechstein. 
Tento predmetný prípad mal významný vplyv na vnímanie Court of Arbitration for Sport (skr. 
„CAS“) v Lausanne, ktorý síce bol uznaný ako nezávislý a nestranný arbitrážny súd v oblasti 
športového práva, avšak rozhodnutím Krajského súdu v Mníchove o zrušení rozhodnutia 
spôsobilo „zemetrasenie“ v oblasti športového práva. Predmetné rozhodnutie však už bolo 
rozhodnuté na finálnej inštancii pred Európskym súdom pre ľudské práva (v rámci spojeného 
konania s futbalistom Adrianom Mutu), v prospech CAS. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o konaní konferencie Prague Sports Law Day 2019. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 16: Správy z komisií UEFA 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval, že tak ako aj na predchádzajúcich zasadnutiach VV SFZ, vždy po návrate  
zástupcov SFZ v odborných komisiách UEFA sú predkladané ich správy. V tomto prípade ide 
o predloženie správy od člena komisie UEFA pre klubový licenčný systém Milana Vojteka 
a člena komisie UEFA Players' Status, Transfer and Agents and Match Agents Committee 
Lukáša Piteka. 
Komisia UEFA pre klubový licenčný systém 



V prvej časti zasadnutia boli členovia CLC informovaní o činnosti UCLU v licenčnom cykle 
2018/2019, a to najmä o:  
Ø Udelení licencií v licenčnom cykle 2018/2019, v ktorom o udelenie licencie pre klubové súťaže 

UEFA 2019/2020 vo všetkých 55-tich členských  asociáciách UEFA (ďalej len „NA“) žiadalo 
582 klubov a získalo ju 506. Do klubových súťaží UEFA v licenčnej sezóne 2019/2020 reálne 
vstúpilo 237 klubov. 

Ø Novelizácii „Zásad riadenia a činnosti orgánu UEFA pre kontrolu klubových financií“, a to 
najmä z dôvodu lepšieho zosúladenia činnosti medzi jeho vyšetrovacou a rozhodovacou zložkou. 

Ø Auditoch NA a finančnom monitorovaní klubov v klubových súťažiach UEFA, kde je stále 
monitorovaných 90 klubov (medzi nimi aj FC Spartak Trnava), ktoré boli k 15.10.2019 
povinné aktualizovať finančné informácie týkajúce sa vyrovnaného hospodárenia. 

Ø Udelení výnimiek z pravidla 3-ročného členstva v príslušnej NA u klubov s udelenou licenciou 
pre klubové súťaže UEFA 2019/2020 (z dôvodu zmeny právnej formy na a. s. sa týkalo aj klubu 
ŠKF Sereď). 

Ø Diskusii o možných zmenách „Licenčného štandardu UEFA“, ktorá prebehla na Výročnom 
licenčnom workshope UEFA, konanom začiatkom októbra 2019 vo Viedni.  

 

Druhá časť programu bola zameraná na prerokovanie odporúčaní CLC k týmto dokumentom: 
§  Pravidlo 3-ročného členstva v príslušnej NA klubov štartujúcich  v UEFA lige majstrov žien, 

kde CLC Exekutíve UEFA odporučila odloženie aplikácie pravidla až od licenčného konania 
v licenčnom cykle 2024/2025. 

§ Minimálne požiadavky na obsah profesionálnej zmluvy hráča, kde CLC Exekutíve UEFA 
odporučila, aby Smernica UEFA CL&FFP, vydanie 2021 v príslušnom športovom licenčnom 
kritériu podrobnejšie definovala požiadavky na obsah profesionálnej zmluvy hráča. 

§ Licenčný štandard UEFA, kde CLC poverila členov UCLU pokračovaním diskusie o možných 
zmenách tohto dokumentu s licenčnými administratívami jednotlivých NA.        

 

Členovia CLC tiež poverili predsedu komisie, aby vzhľadom na zvyšujúci sa obsah povinností 
licenčných administratív členských NA v rámci klubového licenčného systému (KLS) a UEFA 
Financial Fair Play, s predsedom komisie UEFA HatTrick prerokoval možné navýšenie 
paušálneho príspevku UEFA na chod KLS, ktorého výška v súčasnosti predstavuje 130 tisíc eur 
ročne.    
 

Najbližšie zasadnutie CLC sa uskutoční v apríli 2020.    
 
Komisia UEFA Players' Status, Transfer and Agents and Match Agents Committee 
 

III. Informácia o posledných novelách FIFA RSTP 
 
Členovia komisie boli informovaní o zmenách a doplneniach FIFA RSTP oznámených FIFA 

prostredníctvom cirkulárov č. 1679, č. 1694, č. 1689 a č. 1686 ktorých najpodstatnejšími 

zmenami sú nasledovné body: 

(i) List FIFA č. 1679  

a. hráči nie sú považovaní za tretiu stranu (v súvislosti so spresnením zákazu 

vlastníctva tretích strán); 



b. rozhodovanie pred samosudcom FIFA DRC posunuté v rámci hodnoty 

z 100.000 CHF na 200.000 CHF za účelom zefektívnenie procesov pred FIFA 

DRC; 

c. povinná implementácia elektronického registračného systému a elektronického 

prestupového systému na národnej úrovni (povinná implementácia pre národné 

zväzy je stanovená na 1. júla 2020). 

(ii) List FIFA č. 1694 

a. spresnenie procesov v súvislosti s predkladaním žalôb pred FIFA PSD a FIFA 

DRC; 

b. platí nové všeobecné pravidla iba jednej výmeny korešpondencie (zrýchlenie 

procesu); 

c. lehoty – minimálne 5 dní a maximálne 20 dní (predtým 10 dní); 

d. kluby nie sú povinné platiť predbežné poplatky za konanie v konaniach 

o výchovné a solidárny príspevok; 

e. vytvorená možnosť administratíve FIFA zverejniť rozhodnutia FIFA PSD alebo 

FIFA DRC; 

f. možnosť použitia dokumentácie v konaní pred FIFA DRC dostupnej v FIFA 

TMS. 

(iii) List FIFA č. 1689 

a. podávanie žalôb pri sporoch o výchovnom a solidárnom príspevku cez FIFA 

TMS; 

b. spresnenie procesov pred FIFA PSD za účelom efektívnejšieho právneho 

posúdenia a hospodárnejšieho doručovania odporcovi (v prípade splnenia 

všetkých právnych náležitostí žaloby) 

(iv) List FIFA č. 1686 

a. celková úprava a priznanie výkonu rozhodnutia priamo FIFA PSD (priame 

stanovenie sankcie v prípade nesplnenia stanovenej povinnosti) – vyžaduje sa, 

aby na výkon rozhodnutia bolo rozhodnutie právoplatné a vykonateľné. 

 
IV. Informácia o aktuálnom procese prípravy revízie prestupového systému FIFA 

 
Julien Zylberstein (UEFA), ako člen pracovnej skupiny zriadenej FIFA na preskúmanie 

prestupového systému FIFA poskytol informácie o už prijatých reformách a ďalších krokoch, 

ktoré predpokladá pracovná skupina.  

Najpodstatnejšie zmeny možno zhrnúť do nasledovného: 



a.) Vytvorenie tzv. FIFA Clearing House – predpoklad priameho spustenia na október 

2020 

• centralizovaný systém uplatňovania nárokov na výchovné a odmien pre 

hráčskych agentov; 

• národné asociácie boli vyzvané na spoluprácu pri testovacej fáze. 

b.) Vytvorenie nových podmienok pre hráčskych agentov (tzv. sprostredkovateľov) 

• povinný licenčný systém; 

• každý prestup do TMS, resp. domáceho TMS; 

• predpokladaná stanovenie horných hraníc odmien pre hráčskych agentov – 

maximálne 3% z hráčovho platu a 10% z celkovej prestupovej sumy. 

c.) Úprava pri hosťovaní hráčov na medzinárodnej úrovni 

• úprava maximálneho počtu hosťovaní – do sezóny 2022/2023 sa chce obmedziť 

na maximálne 6; 

• obmedzenia sa nebudú vzťahovať pre hráčov do 21 rokov pri splnení podmienok. 

d.) Úprava čl. 19 FIFA RSTP za účelom aktuálnej judikatúry CAS v súvislosti 

s maloletými (najmä pri utečencoch). 

e.) Úprava výchovného a solidárnych príspevkov 

• návrh zo strany FIFPro - prechod výchovného pod solidárny príspevok, kde by 

sa solidárny príspevok zvýšil zo súčasných 5% na 6% a 1% predstavujúce 

rozdiel by bolo distribuované na základe súčasných podmienok výchovného; 

• návrh zo strany UEFA/ECA/WFL/FIFA – zvýšenie hodnôt výchovného najmä 

platených klubom vyššej kategórie a zníženie výchovného v prípade ak hráč ide 

do klubu nižšej kategórie, pričom zvažuje sa možnosť vytvorenia nových 

kategórií + navrhuje sa zvýšenie percenta solidárneho príspevku zo súčasných 

5% na 6%. 

V. Informácia o aktuálnych konaniach pre CAS v súvislosti s FIFA RSTP 
 
V súvislosti s krátkosťou času boli členovia komisie informovaní v krátkosti o rozhodnutí CAS 
v prípade KRC Genk vs. Manchester United v rámci výchovného za hráča Indy Boonen. 
Predmetné rozhodnutie je priamo dostupné na stránke CAS. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie správy z komisií UEFA. 
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 odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca november 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 november 2019. 

 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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



 
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 výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutia VV SFZ. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV 
SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam, konkrétne č. 13/19 vo veci “ Schvaľovania 
návrhu dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci medzi SFZ a Sportnet Media SK, s.r.o.” 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 13. 
novembra 2019 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci medzi SFZ a Sportnet Media SK, 
s.r.o., 
alebo 
Neschvaľujem návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci medzi SFZ a Sportnet Media 
SK, s.r.o., 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu dodatku č. 1 k zmluve o 
spolupráci medzi SFZ a Sportnet Media SK, s.r.o. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV SFZ, z toho všetci 10 hlasovali 
formou “schvaľujem”. 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina 
všetkých členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi 
riadnymi zasadnutia VV SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 19: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi BFZ Jurajovi Jánošíkovi, 
ktorý predstavil návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Viliama Luknára za dlhoročnú 
aktívnu činnosť v prospech futbalu v Bratislave a na Slovensku. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Viliama Luknára. 
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 novele zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ pre legislatívno-
právne otázky SFZ Petrovi Sepešimu, ktorý informoval o novele zákona č. 440/2015 Z.z. 
o športe. Zároveň poukázal na jednotlivé nedostatky legislatívneho procesu a obsahu schválenej 
právnej úpravy, s poukazom na jej nesúlad s právom Európskej únie, v zmysle ktorého majú 
mať profesionálni športovci postavenie pracovníka v pracovnoprávnom vzťahu s priznaním 
základných pracovných práv. Uviedol, že išlo o neštandardný legislatívny proces, ktorý 
prebehol k poslaneckému návrhu novely zákona o športe (parlamentná tlač 1716), ktorého 
priebeh bol v príkrom rozpore s princípmi otvoreného vládnutia. Legislatívny proces prebehol 
bez odbornej diskusie s dotknutými záujmovými skupinami ako aj bez toho, aby sa k návrhu 
vecne vyjadrili odborníci vecných útvarov rezortov kompetenčne zodpovedných za oblasti 
dotknuté novelou zákona o športe, vrátane legislatívy. 

Peter Sepeši zdôraznil, že ide o účelovú snahu predkladateľov návrhu zákona a lobistov 
stojacich za nimi, vylúčiť osoby, ktorých činnosť spadá podľa práva Európskej únie pod 
definičné znaky „pracovníka”, z tejto množiny osôb a uprieť im tým sociálne postavenie, 
sociálne zabezpečenie a sociálne práva, ktoré sú so statusom pracovníka spojené. 

Takúto činnosť preto z pohľadu práva Európskej únie nemôže profesionálny športovec 
vykonávať v inom ako pracovnoprávnom vzťahu. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o novele zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 21: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 6. decembra 2019 v Bratislave: 

 

Uznesenie č. 148/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 149/19 VV SFZ:  

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

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 150/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 a SR 
U17.                                                                                                             

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 151/19 VV SFZ: 

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

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 152/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu k aktuálnemu stavu kľúčových projektov v rámci 
Strategického plánu na roky 2018-2022. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 153/19 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. 154/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z investičného programu 
UEFA HatTrick V na obdobie 2020-2024. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 155/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh rozdelenia nevyčerpaných finančných prostriedkov v 1. a 2. etape 
projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 156/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o uzatvorení zmluvy o spolupráci a financovaní 
rekonštrukcie futbalového štadióna v Trenčíne. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 157/19 VV SFZ: 

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

2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh členov pracovných 
komisií a overovateľov zápisnice v nasledujúcom zložení: 

Mandátová komisia: 
 
Milan Lônčík (BFZ), Pavol Šípoš (ZsFZ), Ernest Peterke (SsFZ), Jaroslav Švarc 
(VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK) 
 
Návrhová komisia: 
 
Kamil Kyselica (BFZ), František Urban (ZsFZ), Igor Repa (SsFZ), Ján Džubák 
(VsFZ), Michal Fabian (SFZ), Viktor Bucha (ÚLK) 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Vendelín Novysedlák (VsFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Ľubomír Golis (ÚLK) 

 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 



Uznesenie č. 158/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020. 
                                                                                                                      

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 159/19 VV SFZ: 

VV SFZ odkladá schvaľovanie dejiska finále Slovnaft cup-u súťažného ročníka 2019/20 
na hlasovanie per rollam. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 160/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia Výkonnej komisie a Čestnej rady Siene slávy slovenského 
futbalu. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 161/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o konaní konferencie Prague Sports Law Day 2019. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 162/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie správy z komisií UEFA. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 163/19 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 164/19 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 165/19 VV SFZ: 




