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Zápisnica  
z riadnej konferencie Slovenského futbalového zväzu,  

ktorá sa konala 28. februára 2020 v Senci  
 
 
 
Riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu, so sídlom: Tomášikova 30C, Bratislava, IČO: 00687308 
(ďalej len „SFZ“) bola výkonným výborom SFZ (ďalej len „VV SFZ”) stanovená na 28. februára 2020 do 
kongresových priestorov Hotela SENEC v Senci so začiatkom o 11:00 hod., aby prerokovala a rozhodla o 
záležitostiach uvedených v tomto programe zasadnutia: 
 
 
Program zasadnutia riadnej konferencie SFZ: 
 

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie) 
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií 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. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ 
13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
14. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Volebného poriadku SFZ 
15. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok    

a výchovné v prípade zániku členstva 
16. Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018-22 
17. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ 
18. Odvolanie dočasného poverenia výkonom funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre 

riešenie sporov 
19. Dočasné poverenie výkonom funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
20. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov 
21. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
22. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 
23. Diskusia 
24. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ 
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1. Otvorenie  
 
Na úvod bolo odprezentované krátke video, v ktorom bolo možné vidieť zostrihy zo stretnutí všetkých 
reprezentačných družstiev SR, zábery zo stretnutí domácej najvyššej futbalovej súťaže Fortuna ligy a 
zábery z projektu Dajme spolu gól. Následne prezident SFZ p. Ján Kováčik privítal vážených hostí 
konferencie, a to riaditeľku UEFA pre medzinárodné vzťahy p. Evu Pasquier a zástupcu FIFA p. Olivera 
Junga, laureátov na odznaky SFZ, ďalších hostí a delegátov konferencie. Prezident SFZ skonštatoval, že 
konferencia SFZ bola zvolaná v súlade so stanovami SFZ v zmysle čl. 45 ods. 4 písm. a) stanov SFZ.  

 
Prezident SFZ vyzval navrhnutého predsedu mandátovej komisie p. Milana Vojteka o prednesenie Správy 
mandátovej komisie konferencie SFZ konanej dňa 28. februára 2020 v Senci. 
 
Predseda mandátovej komisie SFZ po skontrolovaní prezenčných listín konštatoval, že na riadnu 
konferenciu SFZ bolo pozvaných dvadsaťštyri (24) hostí, z ktorých bolo prítomných dvadsaťjeden (21) 
hostí, čo predstavuje 87,5 %. Ďalej bolo pozvaných päťdesiatosem (58) delegátov za regionálne a oblastné 
futbalové zväzy, z ktorých bolo prítomných päťdesiatšesť (56) delegátov, čo predstavuje 96,6 %. Na riadnu 
konferenciu bolo pozvaných dvadsaťštyri (24) delegátov zastupujúcich profesionálny futbal, z ktorých bolo 
prítomných dvadsaťjeden (21), čo predstavuje 87,5 % a päť (5) delegátov riadnych členov SFZ, z ktorých 
boli prítomní piati (5), čo predstavuje 100 % účasť. Z celkového počtu osemdesiatsedem (87) delegátov s 
právom hlasovať bolo prítomných osemdesiatdva (82) delegátov, čo predstavuje 94,3 % účasť.   
 
Na základe uvedeného predseda mandátovej komisie SFZ skonštatoval, že riadna konferencia je 
uznášaniaschopná a uviedol, že súčasne sú prítomní aj piati (5) členovia volebnej komisie SFZ, ktorá bude 
na dnešnej konferencii riadiť doplňujúce voľby.  
 
Následne prezident SFZ poveril vedením konferencie I. viceprezidenta SFZ p. Richarda Havrillu, ktorý sa 
ujal slova a o úvodné slovo konferencie požiadal vážených hostí p. Pasquier a p. Jung.  
 
Na úvod p. Pasquier poďakovala za pozvanie na konferenciu a uviedla s úsmevom, že na UEFA začína 
vznikať menšie „zápolenie“ o možnosť príchodu na konferenciu SFZ, keďže od nového roku sa súčasťou 
administratívy UEFA stal bývalý generálny sekretár SFZ p. Jozef Kliment, ale podotkla, že vzájomné 
„súperenie“ momentálne úspešne zvláda. Zároveň pozdravila nového generálneho sekretára SFZ p. Petra 
Palenčíka a popriala mu veľa úspechov v novej pozícii. Uviedla, že spolupráca medzi UEFA a SFZ v rámci 
jednotlivých projektov je stále na vysokej úrovni. Následne p. Pasquier predniesla delegátom význam 
rozvoja práce v regiónoch, v projektoch budovania futbalovej infraštruktúry a ocenila zároveň boj SFZ 
proti korupcii vo futbale. V závere príhovoru popriala SFZ, aby nasledujúce veľmi dôležité barážové 
stretnutia dopadli úspešne a Slovensko postúpilo na záverečný turnaj EURO 2020.   
 
Ďalej sa ujal slova p. Oliver Jung - zástupca FIFA, ktorý v úvode pozdravil všetkých hostí a delegátov 
konferencie v slovenčine a následne pokračoval s príhovorom v anglickom jazyku. Poďakoval za pozvanie 
na konferenciu a všetkých prítomných v mene prezidenta FIFA a riaditeľky FIFA pre členské krajiny 
v Európe srdečne pozdravil. Delegátom ozrejmil, že medzi FIFA a SFZ ako členom medzinárodnej 
futbalovej federácie naďalej panuje silný vzťah. V krátkosti predstavil delegátom víziu FIFA a kľúčové 
projekty do budúcnosti, kde hlavným aspektom má byť prístupnosť futbalu všetkým ľuďom. Pripomenul, 
že cieľom FIFA je podporovať členské asociácie v budovaní a rozvoji futbalu v jednotlivých krajinách, a to 
prostredníctvom rôznych projektov. SFZ môže nastaviť víziu a ciele rozvoja futbalu v krajine, avšak tieto 
ciele je potrebné napĺňať spoločne s pomocou všetkých členov ako sú regionálne zväzy, kluby, ale aj 
všetkých jednotlivcov pôsobiacich vo futbale. Poznamenal, že kľúčovou prioritou je jednota. V závere 
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zaželal Slovenskému futbalovému zväzu veľa zdravia a úspechov.       
 
 
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie 
 
Na úvod tohto bodu programu vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o správe mandátovej komisie 
SFZ. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ berie na vedomie správu mandátovej komisie SFZ.  
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 82 
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Predsedajúci oznámil, že o návrhoch na schválenie pracovných komisií konferencie SFZ sa bude hlasovať 
verejným hlasovaním. Na schválenie navrhnutých členov pracovných komisií konferencie je podľa 
Rokovacieho poriadku SFZ potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov.  
 
Ďalej informoval, že po dohode s navrhnutým predsedom návrhovej komisie SFZ bude pri každom 
hlasovaní zobrazený návrh uznesenia, o ktorom bude konferencia SFZ hlasovať verejným hlasovaním, ak 
v priebehu bodu programu nebude tento návrh uznesenia zmenený. Predsedajúci požiadal predsedu 
mandátovej komisie SFZ, aby v prípade, že dôjde k závažnej zmene kvóra túto skutočnosť oznámil priamo 
predsedajúcemu. Ďalej uviedol, že návrhy na členov pracovných komisií boli podané generálnym 
sekretárom SFZ, ÚLK a zástupcami regionálnych futbalových zväzov. 
 
Za skrutátorov konferencie boli navrhnutí títo páni: p. Miroslav Richtárik (hlavný skrutátor), p. Milan 
Sládkovič, p. František Ferenc a p. Pavol Páchnik.  
 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu. 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 82 
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
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Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí títo páni: p. Vendelín Novysedlák (VsFZ), p. Ervín Kiss (ZsFZ) a p. 
Jozef Chudý (ÚLK).  
 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 82 
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
  
Uznesenie bolo prijaté.  
 
Ďalším hlasovaním v rámci tohto bodu programu bolo schvaľovanie členov mandátovej komisie SFZ. Za 
členov Mandátovej komisie SFZ boli navrhnutí títo páni: p. Milan Lônčík (BFZ), p. Pavol Šípoš (ZsFZ), p. 
Ľubomír Auxt (SsFZ), p. Jaroslav Švarc (VsFZ), p. Milan Vojtek (SFZ) a p. Štefan Laurinčík (ÚLK). 
Za predsedu navrhli navrhnutí členovia mandátovej komisie SFZ p. Milana Vojteka.  
 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy.   
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu.  
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 82 
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
 
Posledným hlasovaním tohto bodu programu bolo schvaľovanie členov návrhovej komisie SFZ. Za členov 

návrhovej komisie SFZ boli navrhnutí títo páni: p. Kamil Kyselica (BFZ), p. František Urban (ZsFZ), p. Igor 

Repa (SsFZ), p. Ján Džubák (VsFZ), p. Tomáš Fodrek (SFZ) a p. Rastislav Otruba (ÚLK).  

Za predsedu navrhli navrhnutí členovia návrhovej komisie SFZ p. Jána Džubáka. 

 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy.   
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o návrhu.  
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 82 
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté.  
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3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 
 
Predsedajúci informoval prítomných delegátov, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 18. februára 2020 v 
Bratislave odporučil delegátom konferencie schváliť návrh programu konferencie, ktorý bol zverejnený na 
webovom sídle SFZ. Program konferencie, ktorý bol delegátom predložený, administratívne vytvoril 
generálny sekretár SFZ, a to na základe návrhov výkonného výboru, delegátov, kontrolóra, členov orgánov 
SFZ, riadnych členov a pridružených členov v zmysle čl. 45 ods. 1 stanov SFZ. V navrhovanom programe sú 
doplnené dva (2) body na návrh člena komory SFZ pre riešenie sporov - Mgr. Petra Lukášeka (zástupcu 
hráčov). 
 
Ďalej informoval, že do začatia konferencie nebol doručený návrh na doplnenie, resp. vypustenie bodov 
programu konferencie.  
 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh programu Konferencie SFZ.  
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 82 
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené.  
 
 
Následne predsedajúci oboznámil prítomných delegátov s organizačnými pokynmi ohľadom prihlásenia 
sa do diskusie k jednotlivým bodom, pripomienkam, návrhom k formulácii záverov, aby tieto odovzdávali 
skrutátorom najneskôr do začatia bodu programu „Diskusia“. Prítomných oboznámil s časovým limitom 
prednesenia návrhu, diskusného príspevku alebo pripomienky. Ďalej uviedol, že v prípade predloženia 
pozmeňujúceho návrhu sa bude najprv hlasovať o tomto návrhu. Ak bude pozmeňujúci návrh schválený, 
následne sa bude hlasovať o upravenom texte navrhovaného uznesenia. Ak pozmeňujúci návrh nebude 
schválený, bude sa hlasovať o predloženom návrhu uznesenia. Pozmeňujúci návrh musí byť 
predsedajúcemu predložený písomne a musí obsahovať pôvodný text, a tiež navrhovaný text uznesenia. 
Predsedajúci ďalej požiadal delegátov, aby počas hlasovania neopúšťali rokovaciu miestnosť a všetkých 
prítomných, aby si vypli mobilné telefóny alebo ich prepli do tichého režimu. 
 
 
4. Udeľovanie ocenení SFZ  
 
Predsedajúci na úvod tohto bodu programu predstavil laureátov zlatého odznaku SFZ pred jeho samotným 
slávnostným udelením. Predsedajúci poznamenal, že zlatý odznak bol laureátom udelený na základe 
rozhodnutia VV SFZ pri príležitosti ich životného jubilea.  
 
Zlatý odznak SFZ si z rúk prezidenta SFZ a generálneho sekretára SFZ prevzali p. Ľubomír Suchý, p. Ján 
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Švehlík, p. Dušan Galis, p. Jozef Jeriga, p. Alexander Schmidt, p. Peter Barna, p. Vincent Krško, p. Vladimír 
Randa, p. Viliam Luknár a p. Ivan Čierny.  
 
 
5. Výročná správa o činnosti Kontrolóra SFZ 
 
V úvode predsedajúci oboznámil delegátov konferencie, že kontrolór SFZ (predseda revíznej komisie SFZ) 
p. Štefan Vaľko z vážnych rodinných dôvodov ospravedlnil svoju neprítomnosť na konferencii. Na základe 
uvedeného predmetným bodom programu delegátov previedol poverený člen revíznej komisie SFZ p. 
Miroslav Makový, ktorý v krátkosti oboznámil delegátov s činnosťou kontrolóra SFZ a revíznej komisie SFZ 
za uplynulé obdobie od 28.02.2019 do 28.02.2020. Správu o činnosti spracoval kontrolór SFZ a zároveň 
predložil delegátom na základe § 13 ods. 3 písm. e) a § 14 ods. 9 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“). 
Kompletná správa o činnosti kontrolóra SFZ bola je k nahliadnutiu zverejnená na webovom sídle SFZ v časti 
konferencia SFZ/podklady, a to v lehote sedem (7) kalendárnych dní pred konaním konferencie.  
 
Delegátom uviedol, že v správe predkladá skutočný obraz o činnosti a stave hospodárenia SFZ, pričom pri 
kontrolnej činnosti vládla zo strany administratívy SFZ ústretovosť a odbornosť. V závere podotkol, že SFZ 
na rôznych stretnutiach a školeniach kontrolórov je prezentovaný ako vlajková loď spomedzi národných 
športových zväzov pri dodržiavaní právnych predpisov SR ako aj predpisov FIFA a UEFA. Následne 
delegátom ešte raz pripomenul, že kompletné znenie výročnej správy o činnosti kontrolóra SFZ nájdu na 
webovom sídle SFZ a poďakoval za pozornosť. 
 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. o jeho pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje Výročnú správu o činnosti Kontrolóra SFZ. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 76 
Hlasovalo za: 76 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
6. Informácia o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru 
 
Predsedajúci pri tomto bode programu odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických projektov SFZ p. 
Berdisovej, ktorá poskytla prítomným súhrnné informácie o doterajších výsledkoch projektov zameraných 
na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry v uplynulom roku. V danom roku SFZ ukončilo tzv. 
programové obdobie financovania z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci balíka na roky 2017 až 2019. 
SFZ obdržal finančné prostriedky na rôzne účelovo určené projekty, pričom za najvýznamnejší považujeme 
projekt na podporu rozvoja infraštruktúry amatérskeho futbalu v celkovej hodnote 6 mil. EUR, ktoré boli 
použité na podporu 398 projektov po celom Slovensku s tým, že po splnení stanovených podmienok 
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a vyhodnotení žiadostí boli jednotlivým úspešným žiadateľom poskytnuté finančné prostriedky v rozsahu 
od 10.000,- EUR do 50.000,- EUR. Zároveň podotkla, že uvedený balík finančných prostriedkov poskytnutý 
na podporu rozvoja infraštruktúry amatérskeho futbalu bol už riadne zúčtovaný a zo strany klubov a obcí, 
ktorí sa podieľali na financovaní projektu vo výške 25% s pridelenej sumy, bolo preinvestovaných celkovo 
4 mil. EUR. Vedúca oddelenia strategických projektov SFZ delegátom oznámila, že SFZ z rozpočtu 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstva školstva“) obdržal ďalšie 
finančné prostriedky vo výške 3,5 mil. EUR na obdobný projekt rozvoja amatérskeho futbalu s podobnými 
pravidlami, pričom tieto finančné prostriedky boli pridelené 298 vybraným žiadateľom, ktorých schválil 
VV SFZ. Predmetný projekt začal ešte v minulom roku 2019 a bude trvať až do konca roka 2021. 
 
Významným projektom SFZ je už dlhodobejšie projekt financovania ligových štadiónov, kde z prostriedkov 
štátneho rozpočtu má SFZ na základe zmluvy možnosť čerpať do konca roka 2022 finančné prostriedky v 
celkovej výške 45 mil. EUR, s tým, že každoročne sú SFZ poskytované prostriedky z celkového balíka vo 
výške 4,5 mil. EUR na účely financovania rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalovej infraštruktúry 
na Slovensku. V minulom roku boli ukončená výstavba resp. rekonštrukčné práce a prebehla aj kolaudácia 
štadiónov v Liptovskom Mikuláši a Dubnici nad Váhom. Následne boli preinvestované finančné 
prostriedky v objeme 2,4 mil. EUR na futbalový štadión v Trenčíne, kde výstavba naďalej pokračuje, pričom 
tieto finančné prostriedky boli predfinancované z úveru. Zároveň boli v priebehu uplynulého roka použité 
finančné prostriedky vo výške 4 mil. EUR do futbalového štadióna v Košiciach. Do konca roka 2022 nám 
ostávajú už len tri (3) futbalové štadióny, ktorých samotná výstavba ešte nebola začatá, avšak prebiehajú 
administratívne úkony a projektová dokumentácia, pričom z tohto projektu budú poskytnuté finančné 
prostriedky na modernizáciu, výstavbu alebo rekonštrukciu štadiónov v Prešove, Spišskej Novej Vsi 
a Považskej Bystrici, ktorá v pôvodnom plánovaní nahradila Prievidzu. 
 
Ďalej p. Berdisová informovala delegátov o stave projektu výstavby štyroch (4) tréningových ihrísk 
s umelým trávnatým povrchom, pričom sa vo finále podarilo zrealizovať iba tri (3) tréningové ihriská 
s umelou trávou v Košiciach, Poprade a Martine s výnimkou Banskej Bystrice, ktorý sa neporadilo 
zrealizovať v termíne určenom ministerstvom školstva. Finančné prostriedky určené ministerstvom 
školstva na výstavbu týchto ihrísk sa následne prerozdelili iba medzi tieto tri (3) projekty, pričom futbalové 
ihrisko s umelou trávou v Poprade je už vo finálnej fáze realizácie.  
 
V prípade projektov, ktoré plánuje SFZ v najbližšej budúcnosti financovať z prostriedkov štátneho 
rozpočtu p. Berdisová uviedla, že má SFZ v období troch (3) rokov k dispozícii 4,5 mil. EUR na projekty 
ligových štadiónov. Následne SFZ plánuje financovať výstavbu futbalových ihrísk s umelou trávou v Trnave 
a Brezne, investovať finančné prostriedky do futbalových akadémií v Podbrezovej a Zlatých Moravciach. 
Zároveň sa pripravuje dokumentácia na výstavbu krytej tréningovej haly v Poprade z prostriedkov 
štátneho rozpočtu vo výške 1,5 mil. EUR. SFZ naďalej zabezpečuje financovanie infraštruktúrnych 
projektov z finančných prostriedkov UEFA a FIFA, a to napr. výstavba tréningových ihrísk s umelou trávou, 
výmena umelých trávnatých plôch na desiatich (10) miestach po celom Slovensku a neposlednom rade 
financovanie implementácie video asistenta rozhodcu VAR v podmienkach SR a zriadenie simulátora VAR 
v NTC Senec. 
 
Predsedajúci poďakoval p. Berdisovej a slovo odovzdal prezidentovi SFZ p. Kováčikovi, ktorý k projektom 
rozvoja infraštruktúry v krátkosti doplnil, že doteraz zo strany SFZ bol poskytnutý príspevok v hodnote 
34,5 mil. EUR na výstavbu 18 štadiónov, kde bola povinná spoluúčasť ďalších 40% z tejto sumy, čo 
predstavuje 13,8 mil. EUR. Následne uviedol, že celkové resp. konečné spolufinancovanie zo strany miest, 
obcí a klubov na športovú infraštruktúru predstavovalo 68,5 mil. EUR za čo vyslovil jednotlivým subjektom 
veľkú vďaku. 
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Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ berie na vedomie informáciu o projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 80 
Hlasovalo za: 80 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
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 

 
Predsedajúci odovzdal slovo p. Berdisovej, aby predmetný bod programu uviedla. Spôsob prerozdelenia 
príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona o športe sa oproti predchádzajúcim rokom 
významne nemení. Stručne zrekapitulovala delegátom konferencie spôsob a kritériá prerozdelenia 
príspevku, pričom minimálne 15% finančných prostriedkov je SFZ povinný vynaložiť na účel športu 
mládeže s príslušnosťou SFZ, a to pomerne medzi jednotlivé športové kluby podľa počtu aktívnych 
športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov 
v kolektívnych športoch. Následne má SFZ povinnosť minimálne 20% finančných prostriedkov poskytnúť 
na účel rozvoja talentovaných športovcov podľa kritérií, ktoré schváli najvyšší orgán príslušného 
národného športového zväzu. Vyššie uvedené percentuálne časti sa prerozdeľujú zo základne, ktorá bola 
SFZ pridelená na kalendárny rok 2020 ako príspevok uznanému športu vo výške 11.262.474,- EUR, z ktorej 
časť SFZ už obdržalo v zmysle zmluvy uzatvorenej s ministerstvom školstva. Výška príspevku uznanému 
športu na účel podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe sa poskytne celková suma 1.689.372,- EUR a na 
účely talentovanej mládeže podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe sa prerozdelí finančná čiastka v 
celkovej výške 2.252.495,- EUR. Následne uviedla, že uvedený príspevok uznanému športu sa od roku 2016 
každoročne navyšoval, a to z dôvodu zvyšovania objemu odvodov z lotériových hier, ktoré sa 
prerozdeľovali v rámci príspevkov jednotlivým športovým zväzom. V roku 2019 však podiel z odvodov 
z lotérií dosiahol maximálnu úroveň 100%, pričom tento rok je to opätovne rovnako 100%, a preto 
markantnejší nárast vo výške príspevku uznanému športu už nemožno očakávať. SFZ bude príspevok podľa 
§ 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe prerozdeľovať klubom ako v predošlých kalendárnych rokoch, a to 
prostredníctvom webshopu SFZ formou kreditov, s tým, že ich bude možné využiť na nákup jednotlivých 
položiek uvedených vo webshope SFZ. Termín čerpania bol nastavený obdobne z dôvodu povinnosti SFZ 
vyúčtovať uvedený príspevok v zmysle zákona o športe. Príspevok budú čerpať futbalové kluby, ktoré 
disponujú aktívnymi mládežníckymi družstvami zaradenými do príslušnej súťaže a zároveň majú riadne 
odohraté ako aj uzatvorené minimálne tri (3) zápisy o stretnutí jesennej časti príslušného súťažného 
ročníka 2019/20 s výnimkou Akadémii a ÚTM.  
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Ďalej účastníkom konferencie pripomenula a  zdôraznila, že od 01. januára 2019 pribudla klubom jedna 
dôležitá povinnosť v prípade oprávnenia čerpať finančné prostriedky v zmysle zákona o športe oproti 
predošlým rokom, a to z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona č. 346/2018 Z. z. o registri 
mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle uvedenej 
novely vznikla každej organizácii, ktorá je občianskym združením ako väčšina klubov, povinnosť registrovať 
(zapísať) štatutárny orgán organizácie v príslušnom registri v tomto prípade registri občianskych združení 
vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Od apríla 2019 boli kluby priebežne vyzývané na 
splnenie uvedenej povinnosti so stanoveným termínom do 30.06.2019. Napriek viacerým výzvam zo 
strany SFZ to viacero futbalových klubov do dnešného dňa nesplnilo, čo v čase kontroly na konci januára 
2020 predstavovalo okolo 182 klubov/členov SFZ. Následne upozornila, že v prípade nesplnenia si 
predmetnej povinnosti bez zbytočného odkladu, takéto kluby nebudú oprávnené čerpať kredity 
prostredníctvom webshopu SFZ až do nápravy protiprávneho stavu. 
 
V prípade príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe na účely talentovanej 
mládeže sú zadefinované dve hlavné oblasti pre súťažný ročník 2020/2021. V danom súťažnom ročníku sa 
bude financovať 13 akadémií mládeže, kde výška príspevku by mala byť 100.000,- EUR na Akadémiu, 27 
ÚTM s príspevkom 35.000,- EUR pre jeden ÚTM a osem (8) čakateľov, kde príspevok na jedného čakateľa 
by mal byť vo výške 5.000,- EUR. Následne sa bude realizovať program podpory talentovaných hráčov 
v kategóriách U12 až U15. SFZ vynakladá na mládež oveľa viac finančných prostriedkov ako len z príspevku 
uznanému športu v zmysle § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) a v tomto trende má SFZ záujem naďalej 
pokračovať. V závere vedúca oddelenia strategických projektov SFZ poďakovala delegátom za pozornosť. 
 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh spôsobu 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. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 82 
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
8. Schvaľovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. 
za rok 2019 
 
Predsedajúci vyzval p. Marcela Korineka, finančného riaditeľa SFZ a p. Andreu Hlbokú, finančnú riaditeľku 
SFZ Marketing, s.r.o., aby sa ujali slova k predmetnému bodu konferencie. Ako prvý predstúpil pred 
delegátov p. Korinek, ktorý pozdravil prítomných a následne predniesol návrh pre výber audítora pre 
vykonanie účtovnej závierky SFZ za rok 2019. Po dôkladnom zvážení a prieskume medzi audítormi SFZ 
navrhuje na vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ pre rok 2019 spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o., ktorá 
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preukázala skúsenosti a odborné znalosti počas vykonania auditu účtovnej závierky SFZ za rok 2018. 
Predmetná spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s audítorstvom, daňovým poradenstvom, ako aj 
s vedením účtovníctva, pričom má bohaté skúsenosti s auditovaním občianskych združení a v súčasnosti 
vykonáva audit v troch (3) ďalších športových zväzoch. V závere poďakoval za pozornosť.  
 
Následne sa slova ujala p. Hlboká, ktorá v úvode pozdravila všetkých účastníkov konferencie a predstavila 
návrh audítora na vykonanie účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o za rok 2019, pričom na základe 
výberového konania SFZ Marketing, s.r.o. odporučila delegátom konferencie za audítora na vykonanie 
účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o za rok 2019 schváliť spoločnosť InfoAudit, s.r.o., ktorá poskytuje 
audítorské a poradenské služby od roku 1998 približne 20-tim stredne veľkým spoločnostiam. V závere 
poďakovala delegátom za pozornosť. 
 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 

 
Konferencia SFZ schvaľuje  

a) spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. za audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ za rok 
2019, 

b) spoločnosť InfoAudit, s.r.o. za audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ Marketing, 
s.r.o. za rok 2019. 

 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 82 
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020 
 
Bod uviedol ekonomický riaditeľ SFZ p. Korinek, ktorý na úvod poznamenal, že návrh rozpočtu 
Slovenského futbalového zväzu na rok 2020 vychádza zo strategického plánu 2018-2022. Delegátom 
konferencie predniesol návrh rozpočtu, ktorým sa zaoberalo nie len ekonomické oddelenie SFZ, ale pri 
zostavovaní návrhu rozpočtu sa ním zaoberali aj iné úseky a oddelenia v rámci vedenia SFZ. Rozpočet má 
obdobnú štruktúru ako v minulom roku a bol rozdelený do desiatich (10) hlavných kategórií. Sumárne 
výnosy a náklady SFZ predpokladá do výšky 21 mil. EUR, pričom tieto náklady a výnosy sú vyrovnané 
s prebytkom približne 1.500,- EUR.  



11/37 

 

 
Náklady boli rozpočtované v nasledovnej štruktúre, a to: reprezentácia, mládež a rozvoj, majetok SFZ, 
profesionálny futbal, amatérsky futbal, ženský futbal, administratíva, podujatia SFZ, vzdelávanie, 
pridružený členovia SFZ a nadácie. 
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Najväčšiu položku v rozpočte pre rok 2020 prestavuje reprezentácia v objeme 4,8 mil. EUR, nasledujú 
amatérsky futbal - 4,1 mil. EUR, administratíva - 3,83 mil. EUR, mládež a rozvoj – 3,6 mil. EUR atď. Následne 
uviedol, že približne štvrtinu z celkových nákladov SFZ tvoria náklady na reprezentáciu.  
 
Štruktúra výnosov SFZ na rok 2020 sa rozpočtuje ako už bolo uvedené z predpokladaných výnosov 
približne 21 mil. EUR. Avšak po niekoľkých rokoch neustáleho rastu nastala stav, že SFZ rozpočtuje 
s výnosom o 400-tisíc EUR menej ako v minulom roku, čo malo vplyv na jednotlivé aktivity. Najväčšia časť 
výnosu SFZ je z príspevku ministerstva školstva v objeme približne 11,2 mil. EUR a ďalej nasledujú príjmy 
z UEFA, príjmy z FIFA a vlastné príjmy. Vlastné príjmy, ktoré sú v menšej miere, pochádzajú najmä 
z predaja vstupeniek, členských príspevkov, prenájmu NTC Senec a NTC Poprad, prenájmu 
administratívnych budov, vzdelávania trénerov a delegátov, registračných a administratívnych poplatkov, 
dotácií k majetku, nadácií a iných zdrojov. Na rok 2020 sa plánuje predpokladaný príjem za marketingové 
práva od dcérskej spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o. vo výške 500.000,- EUR.  
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Ekonomický riaditeľ SFZ následne priblížil delegátom návrh jednotlivých zložiek rozpočtu. Reprezentácia 
je plánovaná pre jednotlivé reprezentácie SR, kde najväčšia časť zložky je vyčlenená pre kategóriu mužov 
SR „A“, kde je plánovaný objem 2.050.000,- EUR. Následne podotkol, že uvedený údaj nie je úplne presný 
z dôvodu konania novej edície Ligy národov UEFA a žrebovanie sa uskutoční až po konferencii, a teda je 
ťažké predpokladať náklady na zabezpečenie daných reprezentačných akcií. Pre reprezentáciu SR „U21“ 
je vyčlenených 470-tisíc EUR, pre všetky mládežnícke kategórie mužov od SR „U15“ až SR „U19“ je 
naplánovaných 35 reprezentačných akcií v objeme 807-tisíc EUR. Ďalej je naplánovaných sedem (7) 
reprezentačných akcií pre reprezentáciu SR „A“ ženy v objeme 315-tisíc EUR a dievčatá od SR „WU15“ do 
SR „WU19“ v objeme a 200-tisíc EUR. 

 
Nasledujúcou položkou rozpočtu je položka označená ako mládež SFZ, kde najväčšou časť tvoria príspevky 
pre športovo-talentovanú mládež SFZ, medzi ktoré patria akadémie, útvary talentovanej mládeže (ÚTM), 
čakatelia a rôzne mládežnícke podujatia organizované SFZ v rámci celého roka. Pod uvedenú položku 
patria Grassroots školské súťaže, Grassroots klubové súťaže a Grassroots, rôzne ďalšie projekty ako 
napríklad Dajme spolu gól pre materské školy a základné školy, a tiež sociálne projekty pre detské domovy 
a zdravotne znevýhodnených občanov. Významnú časť celej zložky mládeže SFZ tvoria personálne 
náklady, marketingové náklady a náklady IT v celkovom objeme 3.006.000,- EUR za rok 2020.  
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Zložka rozpočtu s názvom Majetok SFZ je tvorený predovšetkým NTC Senec a NTC Poprad, 
administratívnych budov a samotného sídla SFZ v Bratislave, kde rozpočtujeme prevádzkové náklady, 
náklady na telekomunikáciu a informačné technológie a náklady na Sieň slávy SFZ, čo dohromady 
predstavuje 295-tisíc EUR. 

 
Nie menej významnou položkou rozpočtu SFZ je profesionálny futbal, kde medzi výdavky SFZ patria 
príspevky pre Fortuna ligu, platby pre delegované osoby (rozhodcov), príspevky pre II. ligu ako materiál, 
rozhodcovia, príspevok na činnosť a iné výdavky, klubové súťaže, marketing a IT. Naplánovaný rozpočet 
pre II. ligu je vo výške 715-tisíc EUR, pre Fortuna ligu 1.102.000,- EUR a ďalšie položky ako napríklad 
Slovnaft Cup alebo Európska liga UEFA. Dohromady tvorí položka profesionálny futbal objem vo výške 
2.337.000,- EUR. 
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Položku rozpočtu amatérsky futbal tvoria zväčša personálne náklady regionálnych a oblastných 
futbalových zväzov, príspevky pre jednotlivé regionálne zväzy v objeme 650-tisíc EUR, príspevky klubom 
formou prerozdelenia príspevku na činnosť a príspevku uznanému športu. V tomto roku pribudla nová 
položka, a to platby za delegované osoby pre mládežnícke súťaže. Naplánované sú aj iné športové aktivity 
financované priamo ako sú letné športové sústredenia, Regions Cup, prípravy regionálnych a oblastných 
výberov chlapcov ako aj dievčat a žien. Dohromady náklady pre amatérsky futbal tvoria 4,1 mil. EUR. 
 

 
 
Ďalšou položkou rozpočtu je ženský futbal. Objemovo je to menej významná položka, ale na rok 2020 je 
naplánovaných pre ženský futbal 320-tisíc EUR. Najväčšou časť položky sú príspevok na činnosť pre žiačky 
a juniorky približne pre 60 klubov.  
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Administratíva tvorí zložku rozpočtu pre rok 2020 v celkovom objeme 3.083.000,- EUR, kde najväčšou 
položkou v tejto zložke sú personálne náklady, ale plánujeme aj náklady jednotlivých oddelení SFZ ako aj 
orgánov a komisií SFZ. 

 
 
Významnou zložkou rozpočtu je vzdelávanie SFZ v navýšenom objeme pre tento rok 585-tisíc EUR z titulu 
implementácie systému Video Assitant Referee (VAR) a prevádzky VAR, pre ktoré je naplánovaných 205-
tisíc EUR. Okrem uvedeného je tu klasická štruktúra školení pre trénerov v objeme 115-tisíc EUR na rok, 
vzdelávanie rozhodcov, delegátov a usporiadateľov. 
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Rozpočet SFZ tvoria rovnako pridružení členovia SFZ, kde patria najmä príspevky pre futsal, plážový futbal, 
Únia futbalových trénerov Slovenska a nadácia SFZ v celkovom objeme 361-tisíc EUR. 

 
Ďalšou významnou zložkou rozpočtu SFZ sú investície, nakoľko investičné príjmy na rok 2020 očakávame 
v objeme približne 15 mil. EUR, kde najväčšou časť pochádza z ministerstva školstva formou príspevku, 
a to najmä na výstavbu a rekonštrukciu futbalovej infraštruktúry ako v predošlom bode spomínala vedúca 
oddelenia strategických projektov p. Berdisová, ďalej výstavba tréningovej krytej haly NTC Poprad vo 
výške 1,5 mil. EUR a ostatné infraštruktúrne projekty. Významnou položkou v investičných príjmoch je tiež 
príjem z programu FIFA Forward a UEFA Hattrick V.  
 
V rámci investičného programu FIFA Forward budú financované investície v súlade s predloženým 
rozpočtom SFZ (rekonštrukcia kamerového systému NTC Senec, výstavba budovy sídla SsFZ), ako aj 
projekty schválené VV SFZ v predošlom období (DAC Academy - 350.000,- EUR na rok 2020 a vybudovanie 
simulátora VAR v NTC Senec). Konferencia SFZ v tejto súvislosti potvrdila pre potreby splnenia podmienok 
financovania projektov z rozpočtu FIFA alokáciu finančných prostriedkov z programu FIFA Forward 2019-
2022 (na rekonštrukcia kamerového systému NTC Senec v sume 60.000,- USD a vybudovanie simulátora 
VAR v NTC Senec v sume 190.000,- USD) v investičnej časti rozpočtu SFZ na rok 2019, ktorú schválil VV SFZ 
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na svojom zasadnutí dňa 18.6.2019. 

 
Na záver svojej prezentácie p. Korinek poďakoval prítomným za pozornosť. 
 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ  

a) schvaľuje návrh rozpočtu SFZ na rok 2020, 
b) potvrdzuje pre potreby splnenia podmienok financovania projektov z rozpočtu FIFA alokáciu 

finančných prostriedkov z programu FIFA Forward 2019-2022 v investičnej časti rozpočtu SFZ na 
rok 2019, ktorú schválil VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 18.6.2019 nasledovne: 

i) rekonštrukcia kamerového systému NTC Senec v sume 60.000,- USD, 
ii) vybudovanie simulátora VAR v NTC Senec v sume 190.000,- USD. 
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Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 80 
Hlasovalo za: 78 
Hlasovalo proti: 2 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
10.  Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2020 
 
Predsedajúci vyzval p. Hlbokú na prednesenie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2020. 
Predpokladaná výška výnosov a nákladov na rok 2020 oproti minulému roku vzrástla približne o 1 mil. 
EUR. Uvedené navýšenie prichádza s novou aktivitou, ktorú SFZ Marketing, s.r.o. plánuje uskutočniť v roku 
2020, a to centrálny nákup športového materiálu pre SFZ, najmä pre potreby akadémií, ÚTM a ďalších 
v závislosti od požiadaviek SFZ.  
 

 
 
 
Následne finančná riaditeľka SFZ Marketing, s.r.o. prešla na plánovanie samotných výnosov pre rok 2020, 
čo predstavujú najmä partneri/barter, kde pribudli traja (3) noví partneri/ barter, ďalej sú to partneri/cash, 
predaj vstupeniek, práva a licencie, ostatné marketingové výnosy, služby SFZ a iné.  
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V prípade nákladovej časti rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. sú položky rozdelené nasledovne: 
partneri/barter, akcie pre reprezentácie, akcie pre profesionálny a amatérsky futbal, grassroots 
aktivity, aktivity pre fanúšika, iné marketingové aktivity, prevádzka budovy, SFZ práva a náklady na 
administratívu SFZ Marketing, s.r.o. 
 
 

 
 
Na záver tohto bodu p. Hlboká uviedla, že plánovaný rozpočet SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2020 by mal 
dosahovať zisk 18.500,- EUR, čím ukončila svoju prezentáciu a poďakovala prítomným za pozornosť.  
 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2020. 
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Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 71 
Hlasovalo za: 70 
Hlasovalo proti: 1 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Po hlasovaní o predchádzajúcich dvoch bodoch programu sa o slovo prihlásil prezident SFZ, ktorý 
poďakoval delegátom za schválenie týchto dvoch dôležitých bodov programu týkajúcich sa návrhu 
rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2020 a zároveň navrhol regionálnym zástupcom a zástupcom 
ÚLK, aby delegovali svojich reprezentantov do pracovnej skupiny, ktorá bude pripravovať najbližší 
rozpočet na rok 2021. Následne pripomenul, že už teraz je možné predkladať návrhy, pripomienkovať 
a dopĺňať návrh budúcoročného rozpočtu SFZ. 
 
 
11. Schvaľovanie návrhu reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 2021/2022  
 
Predsedajúci pri tomto bode požiadal prezidenta SFZ p. Kováčika, aby sa ujal slova. Prezident SFZ 
delegátov konferencie oboznámil, že diskusia a rokovania o reorganizácii súťaže III. ligy mužov boli dlhé 
a viedli sa od minulého roka. Následne uviedol, že po určitých kompromisoch sa dospelo k danému 
návrhu. Na záver delegátov odporučil uvedený návrh reorganizácie III. ligy mužov od súťažného ročníka 
2021/2022 schváliť a vyslovil dôveru v to, že predmetný návrh bude prínosný pre rozvoj slovenského 
futbalu. 
 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy.  
 
 
Na hlasovanie sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina hlasov všetkých delegátov, a to 61 a viac hlasov. Na 
základe uvedeného predsedajúci požiadal hlavného skrutátora o spočítanie počtu prítomných delegátov 
v rokovacej miestnosti. Hlavný skrutátor uviedol, že v rokovacej miestnosti je prítomných 72 delegátov.  
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 

Konferencia SFZ schvaľuje návrh reorganizácie súťaže III. liga mužov od súťažného ročníka 2021/2022. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 72 
Hlasovalo za: 71 
Hlasovalo proti: 1 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
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12. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ 
 
Predsedajúci odovzdal slovo p. Paršovi, členovi VV SFZ za amatérsky futbal, ktorý delegátom uviedol, že 
ak bol schválený predošlý návrh, a to kvalifikovanou väčšinou hlasov všetkých delegátov, o to sa mu javí 
jednoduchšia jeho úloha ako predkladateľa návrhu budúcej štruktúry II. ligy staršieho a mladšieho 
dorastu. Uvedený návrh bol súčasťou podkladov konferencie a diskutovali o tom aj členovia VV SFZ na 
svojich zasadnutiach. Na základe uvedeného sa predkladateľ návrhu vyjadril, že uvedený návrh má svoje 
opodstatnenie a je logickým vyústením diskusií s jednotlivými klubmi a ich predstaviteľmi. V závere 
delegátom pripomenul, že uvedené rozdelenie II. ligy na Východ a Západ sa neuskutočnilo na základe 
demarkačnej čiary, ktorú navrhoval SsFZ a uvedené rozdelenie už oddeľuje geografická čiara, a takéto 
rozdelenie by malo vydržať podstatne dlhšie. Následne uviedol, že VV SFZ odporuča delegátom 
konferencie schváliť tento návrh na reorganizáciu II. ligy staršieho a mladšieho dorastu a poďakoval za 
pozornosť.  
 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy.  
 
Na hlasovanie sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina hlasov všetkých delegátov, a to 61 a viac hlasov. Na 
základe uvedeného predsedajúci požiadal hlavného skrutátora o spočítanie počtu prítomných delegátov 
v rokovacej miestnosti. Hlavný skrutátor uviedol, že v rokovacej miestnosti je prítomných 78 delegátov.  
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh reorganizácie II. ligy SMD Východ a Západ. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 78 
Hlasovalo za: 75 
Hlasovalo proti: 2 
Zdržalo sa hlasovania: 1  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
13. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
 
V úvode predsedajúci upozornil delegátov konferencie, že k danému bodu programu boli doručené dva 

(2) návrhy na doplnenie a zmenu stanov SFZ. Prvý návrh bol vypracovaný členom VV SFZ pre legislatívno-

právne otázky a administratívou SFZ a druhý návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ bol doručený zo 

strany člena Komory SFZ pre riešenie sporov Mgr. Petra Lukášeka. Následne požiadal vedúceho 

legislatívno-právneho oddelenia SFZ p. Lukáša Piteka o prednesenie bodu programu, ktorý v úvode 

predniesol návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ doručený členom VV SFZ pre legislatívno-právne 

otázky JUDr. Petrom Sepešim a administratívou SFZ, ktorá navrhuje zmenu a doplnenie stanov SFZ 

v nasledovných bodoch, 

• v bode 2 návrhu (teda úpravou čl. 38 ods. 2 písm. c) stanov SFZ) sa posilňuje v podmienkach SFZ 

princíp objektívnej nestrannosti členov orgánov na riešenie sporov, ktoré rozhodujú spory medzi 

osobami s príslušnosťou k SFZ. Jeho zavedením sa zabezpečí, aby členovia orgánov SFZ na riešenie 
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sporov (Komora SFZ pre riešenie sporov, Disciplinárna komisia SFZ, Odvolacia komisia SFZ a 

Licenčné orgány SFZ) nemohli zároveň zastupovať pred týmito orgánmi účastníka konania osobne 

alebo prostredníctvom právnickej osoby zastupujúcej účastníka konania, kde majú majetkovú 

účasť, alebo sú prepojení členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo 

dozornom orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie 

sporov; 

 

• v súlade s vyššie uvedeným sa zavádzajú v bode 10 prechodné ustanovenia vo vzťahu k overeniu 

splnenia novozavedenej požiadavky na nezlučiteľnosť výkonu funkcie členov orgánov na riešenie 

sporov so zastupovaním účastníkov konania pred orgánmi SFZ na riešenie sporov. Pre členov 

orgánov na riešenie sporov, ktorý vykonávajú funkciu ku dňu schválenia zmeny stanov, sa určuje 

lehota 60 dní na predloženie/doručenie vyhlásenia generálnemu sekretárovi SFZ o tom, že 

nezastupujú žiadneho účastníka v konaní pred orgánmi SFZ na riešenie sporov; 

 

• bod 3 normuje zákonný dôvod na odvolanie člena orgánu na riešenie sporov v prípade, ak by sa 

dostal do konfliktu záujmu; 

 

• v bode 5 - aj keď súčasné znenie čl. 48 ods. 5 stanov SFZ je v zmysle stanoviska Hlavnej kontrolórky 

športu SR (ďalej len „HKŠ“) súladné so zákonom o športe, v záujme predchádzania zbytočným 

dlhoročným súdnym sporom sa navrhuje úprava čl. 48 ods. 5 stanov SFZ do takej podoby, ktorá 

bude nespochybniteľne súladná so znením § 19 ods. 1 písm. e) a f) zákona o športe 

 

a tiež vyriešenie ostatných navrhnutých opatrení vytknutých v navrhovaných opatreniach zo strany HKŠ 
vo svojej správe o kontrolnej činnosti. 
 
Zároveň informoval delegátov, že im bol predložený návrh úpravy čl. 59 ods. 7 stanov SFZ súvisiaci s voľbou 
predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov, kde volí predsedu a podpredsedu komory 
konferencia na návrh člena SFZ tak, aby boli nestranní a nezávislí od hráčov, klubov a ich záujmových 
organizácii, pri uplatnení princípu odbornosti /čl. 5 ods. 2 písm. c) stanov/. Odbornosť, nestrannosť a 
nezávislosť navrhnutých kandidátov posudzuje právne kolégium SFZ. 
 
Avšak zároveň uviedol, že na svojom včerajšom zasadnutí schválilo prezídium ÚLK uznesenie s 

nasledovným znením:  

 
“Prezídium ÚLK na základe doterajších spoločných stretnutí so zástupcami zväzu ako aj hráčskych asociácií, 
ktoré neviedli zatiaľ k spoločnej dohode, odporúča administratíve SFZ pripraviť len nevyhnutnú úpravu 
stanov SFZ na konferenciu SFZ konanú dňa 28. februára 2020. Návrh stanov z 28. februára 2020 
vypracovaným členom VV SFZ pre legislatívno-právne otázky JUDr. Petrom Sepešim považuje za kvalitný 
odborný návrh, ktorý po dopracovaní a odkonzultovaní odborníkmi pracujúcimi v oblasti športu môže 
vytvoriť priestor pre konštruktívnu a odbornú diskusiu smerujúcu k vytvoreniu systému garantujúceho 
nezávislosť predsedu a podpredsedu  Komory pre riešenie sporov.” 
 
Na základe uvedeného sa SFZ s uvedeným uznesením ÚLK stotožnilo a administratíva SFZ bezodkladne 
pripravila pozmeňujúci návrh, ktorý bol delegátom predložený pri prezentácia pred začiatkom konania 
konferencie a bol odprezentovaný účastníkom konferencie p. Vladimírom Hrachom (delegát ObFZ 
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Trnava), aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam súvisiacich so znením § 19 ods. 1 písm. f) a § 19 ods. 
1 písm. i) zákona o športe, a teda navrhujeme, aby uvedené ustanovenia zákona o športe boli bez 
akejkoľvek úpravy zapracované do stanov SFZ. Uvedený pozmeňujúci návrh týmto napĺňa aj navrhované 
opatrenia uvedené v správe o kontrolnej činnosti č. 008/2020 zo strany hlavného kontrolóra športu SR. 
 
Zároveň poznamenal, že Únia futbalových profesionálov (ďalej len „ÚFP“) na spoločných rokovaniach 
medzi SFZ, ÚLK a ÚFP trvala na svojej požiadavke o vypustení pléna komory, čo je v pozmeňujúcom návrhu 
zohľadnené. 
 
V závere odporučil VV SFZ predmetný návrh člena VV SFZ pre legislatívno-právne otázky a administratívy 
SFZ schváliť delegátmi dnešnej konferencie a zároveň odporúča schváliť aj prednesený pozmeňujúci návrh 
prednesený delegátom p. Vladimírom Hrachom. 
 
Následne predsedajúci požiadal p. Hracha, aby sa ujal slova pri prednesení pozmeňujúceho návrhu. 
Predkladateľ návrhu predstavil pozmeňujúci návrh k návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ z 28. 
februára 2020 vypracovaným členom VV SFZ pre legislatívno-právne otázky JUDr. Petrom Sepešim a 
administratívou SFZ ako už uviedol vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ predmetný pozmeňujúci 
návrh vychádza z dohody medzi SFZ a ÚLK, kde prezídium ÚLK na svojom včerajšom zasadnutí schválil 
v znení vyššie citovaného uznesenia. Nakoľko sa s predmetným návrhom SFZ stotožnil, administratíva SFZ 
pripravila pozmeňujúci návrh na splnenie všetkých potrebných procesných náležitostí pozmeňujúceho 
návrhu v zmysle rokovacieho poriadku SFZ. Uvedený návrh bol predložený písomne predsedajúcemu 
konferencie a skrutátorovi v zmysle čl. 16 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ. Tento pozmeňovací návrh bol 
zároveň všetkým delegátom konferencie predložený pred zasadnutím konferencie, aby sa oboznámili s 
jeho obsahom. 
 

Následne delegátov konferencie v krátkosti informoval o znení pozmeňovacieho návrhu, kde 

• v bode 1 tohto pozmeňovacieho návrhu navrhujem, aby sa v bode 3 návrhu stanov SFZ z 28. 

februára 2020 vypracovaným členom VV SFZ pre legislatívno-právne otázky JUDr. Petrom Sepešim 

a administratívou SFZ vypustila posledná veta, ktorá znie „K návrhu na odvolanie člena orgánu na 

riešenie sporov sa prikladá stanovisko právneho kolégia SFZ k dôvodom odvolania.“ 

 

• v bode 2 tohto pozmeňovacieho návrhu navrhujem, aby v bode 8 návrhu stanov SFZ z 28. februára 

2020 vypracovaným členom VV SFZ pre legislatívno-právne otázky JUDr. Petrom Sepešim a 

administratívou SFZ znel článok 59 ods. 7 nasledovne:   

„(7) Predsedu komory a podpredsedu komory volí konferencia na návrh člena SFZ.“ 

  

• v bode 3 tohto pozmeňovacieho návrhu navrhujem, aby sa vypustil celý navrhovaný bod 9, ktorý 

názvom znie “Článok 61a - Právne kolégium SFZ” a jeho obsah sa nachádza v predloženom 

pozmeňovacom návrhu bod 3. 

 

Následne p. Hracho predniesol delegátom, že predmetný pozmeňovací návrh predkladá z dôvodu, aby sa 

predišlo akýmkoľvek pochybnostiam súvisiacich so znením § 19 ods. 1 písm. f) a §19 ods. 1 písm. i) zákona 

o športe, a teda navrhuje, aby uvedené ustanovenia zákona o športe boli bez akejkoľvek úpravy 

zapracované do stanov SFZ. Uvedený pozmeňujúci návrh týmto napĺňa aj navrhované opatrenia uvedené 

v správe HKŠ o kontrolnej činnosti č. 008/2020.  
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Podľa §19 ods. 1 písm. f) zákona o športe „najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, 

predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a 

kontrolných orgánov,”, z čoho je zrejmé, že predsedu a podpredsedu komory ako orgánu na riešenie 

sporov má voliť konferencia SFZ bez možnosti obmedzenia tejto kompetencie.  

 

Podľa §19 ods. 1 písm. i) zákona o športe „každý člen národného športového zväzu môže navrhnúť 

kandidáta na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu,” z čoho je zrejmé, že možnosť podať 

návrh na volenú funkciu predsedu a podpredsedu komory na riešenie sporov má byť upravená ako právo 

všetkých členov SFZ bez možnosti obmedzenia rozsahu navrhnutých kandidátov iným spôsobom. 

 

Na záver požiadal delegátov o schválenie predmetného pozmeňujúceho návrhu. 
 
Následne predsedajúci požiadal p. Piteka a záverečné slovo, ktorý doplnil, že predmetný návrh VV SFZ 
odporučil delegátom schváliť, pričom taktiež zo svojho miesta požiadal delegátov konferencie, aby návrh 
na zmenu a doplnenie stanov SFZ podporili. 
 
Predsedajúci poďakoval p. Pitekovi a vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. na predloženie 
pozmeňujúcich návrhov.  
 
 
Na hlasovanie sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina hlasov všetkých delegátov, a to 61 a viac hlasov. Na 
základe uvedeného predsedajúci požiadal hlavného skrutátora o spočítanie počtu prítomných delegátov 
v rokovacej miestnosti. Hlavný skrutátor uviedol, že v rokovacej miestnosti je prítomných 75 delegátov.  
 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje pozmeňujúci návrh p. Vladimíra Hracha k návrhu na zmenu a doplnenie Stanov 
SFZ vypracovanému členom VV SFZ pre legislatívno-právne otázky a administratívou SFZ. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 77 
Hlasovalo za: 75 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 2  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
Následne predsedajúci delegátom oznámil, že na základe schválenia pozmeňujúceho návrhu k návrhu na 
zmenu a doplnenie stanov SFZ dáva hlasovať o celkovom návrhu na zmenu stanov SFZ s navrhovanými 
pozmeňujúcimi návrhmi.  
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Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ vypracovaný členom VV SFZ pre 
legislatívno-právne otázky a administratívou SFZ v znení pozmeňujúceho návrhu delegáta Vladimíra 
Hracha. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 77 
Hlasovalo za: 75 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 2 
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
Predsedajúci opätovne odovzdal slovo p. Pitekovi, aby predniesol návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ, 

ktorý vypracoval člen Komory SFZ pre riešenie sporov. V krátkosti oboznámil delegátov konferencie so 

znením návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ zo dňa 26.12.2019 predložený zo strany člena komory 

SFZ pre riešenie sporov (zástupcu profesionálnych hráčov) p. Mgr. Petrom Lukášekom, ktorý 

 

• v tomto návrhu navrhuje rozšíriť počty delegátov konferencie SFZ o 24 delegátov za 

profesionálnych hráčov a 1 delegáta zastupujúceho hráčky ženského futbalu, a teda celkovo 

navýšenie počtu delegátov o 25 delegátov, čo by celkovo prestavovalo 112 delegátov, 

 

• zároveň v tomto návrhu upravujú na základe rozšírenia počtu delegátov na 112 hlasovania 

delegátov, ako aj na hlasovania na rozhodnutia o ktorých rozhoduje výlučne 24 delegátov za 

profesionálne kluby 

 

Predkladateľ nezdôvodnil bližšie dôvody úprav stanov SFZ, ktoré v krátkosti p. Pitek uviedol. Zároveň člen 

komory SFZ pre riešenie sporov (zástupca profesionálnych hráčov) p. Mgr. Peter Lukášek v návrhu zo dňa 

21.01.2020 navrhol upraviť stanovy SFZ v časti týkajúcej sa navrhovania člena VV SFZ - zástupcu hráčov, 

čo sme v už schválenom predchádzajúcom návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ od člena VV SFZ pre 

legislatívno-právne otázky a administratívy SFZ zohľadnili. 

 

Následne podotkol, že predmetný návrh člena komory SFZ pre riešenie sporov (zástupcu profesionálnych 
hráčov) p. Mgr. Petra Lukášeka VV SFZ neodporučil schváliť delegátmi dnešnej konferencie. 
 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
 
Na hlasovanie sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina hlasov všetkých delegátov, a to 61 a viac hlasov. Na 
základe uvedeného predsedajúci požiadal hlavného skrutátora o spočítanie počtu prítomných delegátov 
v rokovacej miestnosti. Hlavný skrutátor uviedol, že v rokovacej miestnosti je prítomných 74 delegátov.  
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Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ vypracovaný členom Komory SFZ pre 
riešenie sporov (zástupcu profesionálnych hráčov) p. Mgr. Petrom Lukášekom. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 74 
Hlasovalo za: 0 
Hlasovalo proti: 60 
Zdržalo sa hlasovania: 10  
Nehlasovalo: 4 
 
Uvedené uznesenie nebolo schválené. 
 
 
14. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Volebného poriadku SFZ 
 
Požiadal predkladateľa návrhu p. Piteka o prednesenie bodu schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie 

Volebného poriadku SFZ. Cieľom navrhovanej úpravy Volebného poriadku SFZ je snaha, aby každý 

kandidát na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie sporov SFZ pri svojom navrhnutí sám 

posúdil vhodnosť svojej osoby na výkon tejto funkcie a písomne vyhlásil, že sa vo vzťahu k výkonu funkcie 

a záujmovým skupinám pôsobiacim vo futbale, do ktorej bol navrhnutý, cíti byť nestranným, a že je 

nezávislým vo vzťahu k záujmovým skupinám hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov. V prípade, ak by 

išlo o vzťah kandidáta ku konkrétnemu hráčovi, trénerovi, rozhodcovi alebo klubu, v danom prípade by 

bol takýto navrhnutý kandidát (v prípade jeho zvolenia do funkcie) vylúčený pre konflikt záujmov (čl. 38 

ods. 7 stanov SFZ a § 20 ods. 2 zákona o športe) z konania a rozhodovania iba v konkrétnych veciach, v 

ktorých bude účastníkom hráč, tréner, rozhodca alebo klub, ku ktorému má tento kandidát vzťah.  

 

Predmetný návrh Volebného poriadku SFZ odporučil VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 18. februára 2020 

schváliť delegátmi dnešnej konferencie. Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o schválenie 

predmetného návrhu. 

 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Volebného poriadku SFZ. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 69 
Hlasovalo za: 58 
Hlasovalo proti: 1 
Zdržalo sa hlasovania: 8  
Nehlasovalo: 2 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
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15. Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade 

zániku členstva 

 
Predsedajúci opäť požiadal p. Piteka o prednesenie bodu informácia o aktuálnom stave riešenia nároku 

asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva, ktorý úvodom informoval 

delegátov, že prostredníctvom uvedeného projektu SFZ, a to vylúčením klubov na konferencii SFZ dňa 28. 

júna 2018, a ktorým SFZ pokračoval vylúčením klubov na konferencii zo dňa 01. marca 2019, vylúčili 

celkovo 1260 klubov. Od júna 2018 SFZ prijal platby vo výške 327.562, 78 EUR a odhad na prebiehajúce 

konania vo veci vymáhania právnych nárokov na výchovné a solidárny príspevok sú vo výške 64.896,18 

EUR. Zároveň si dovolil delegátov informovať, že celkový odhad platieb v súvislosti s aktuálnym zimným 

prestupovým obdobím v sezóne 2019/2020 nebol ešte zohľadnený. 

 

Zároveň VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 01. mája 2019 rozhodol o spôsobe prerozdelenia, a to 

nasledovne: 

 

1. V prípade, ak klub, ktorý už nie je členom SFZ, má v rámci svojej oblastnej príslušnosti športového 

nástupcu (t. j. klub, v ktorom pôsobí/pôsobila väčšina hráčov pôvodného klubu, a ktorý minimálne 

po dobu ostatných troch (3) súťažných ročníkov pracuje s mládežou), prináleží danému klubu ako 

športovému nástupcovi 90% zo sumy uplatnenej zo strany SFZ. 

2. V prípade, že klub, ktorý už nie je členom SFZ a nemá v rámci svojej oblastnej príslušnosti 

športového nástupcu podľa bodu 1, prináleží všetkým klubom v rámci príslušného ObFZ 90% zo 

sumy uplatnenej zo strany SFZ, pričom VV SFZ v jednotlivých prípadoch stanoví kľúč prerozdelenia 

danej sumy medzi jednotlivé kluby, ktoré majú minimálne jedno (1) aktívne družstvo mládeže v 

súťažiach SFZ. 

3. Za účelom pokrytia administratívnych nákladov spojených s touto agendou prináleží SFZ 10% z 

každej uplatnenej sumy nárokov solidarity. 

4. V prípade, že hráč, za ktorého SFZ uplatnil nárok solidarity, pôsobil pred 12. rokom veku v kluboch, 

ktoré nemali nárok uplatniť si solidárny príspevok, a tieto kluby zároveň majú aspoň jedno (1) 

aktívne družstvo mládeže v súťažiach SFZ alebo jeho členov, rozdelí SFZ polovicu sumy podľa bodu 

3 (t. j. 5% z celkovej sumy uplatnenej zo strany SFZ) proporcionálne medzi všetky takéto kluby 

podľa dĺžky pôsobenia predmetného hráča v danom klube, SFZ v takomto prípade prináleží len 5% 

z uplatnenej sumy nárokov solidarity. 

5. V prípade, že za prestup hráča si už niektorý z klubov uplatnil svoj vlastný nárok na vyplatenie 

solidárneho príspevku za pôsobenie hráča v klube, môže takýto klub obdržať maximálne 30% zo 

sumy uplatnenej zo strany SFZ, a to aj v prípade, že by sa jednalo o športového nástupcu. 

 

Vyššie uvedené finančné príspevky, preto boli v zmysle uvedeného kľúča priebežne prerozdelené do 

klubov ObFZ Bratislava - mesto, ObFZ Košice - mesto, ObFZ Trenčín a ObFZ Banská Bystrica. 

 

Zároveň požiadal delegátov, aby v zmysle čl. 26 ods. 1 písm. c) stanov SFZ vylúčili kluby, ktoré Vám boli 

predložené, nakoľko neprihlásili žiadne svoje družstvo do súťaže riadenej SFZ alebo členom SFZ v dvoch 

(2) po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch. O predmetnom návrhu boli informovaní členovia VV SFZ 
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na svojom zasadnutí dňa 18. februára 2020, ktorí odporučili delegátom konferencie schváliť predmetný 

návrh v znení navrhnutých uznesení. 

 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 
Konferencia SFZ  

a) berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok 
a výchovné v prípade zániku členstva, 

b) vylučuje 1. SFC Canaria Team Malacky (ID: 7641), AKADÉMIA - JUVENTUS (ID: 9539), Akadémia 
Futbalu Crow Košice (ID: 10115), Atletický Športový Klub Mária Huta (ID: 10076), BJK Stará 
Ľubovňa (ID: 8766), BNP TEAM Vranov (ID: 7914), Beach soccer (ID: 9487), FC 1912 Topoľčany (ID: 
10111), FC Bíli Andeli-futsal (ID: 7640), FC Kátov (ID: 939), FC LUMAX HOROVCE (ID: 9089), FC 
Poľnohospodár Hervartov (ID: 930), FC Radvaň nad Dunajom (ID: 8524), FK - DRUSTAV - SK - 
HRABOVČÍK (ID: 2882), FK Dragons Podolie (ID: 7637), FK Havaj (ID: 2156), FK SOKOL Bohúňovo 
(ID: 2933), FK Slovan Brehov (ID: 1734), FK Slovan Gáň (ID: 1830), FK Turie (ID: 760), FK VSS Košice 
(Vernosť, Skromnosť, Slušnosť) (ID: 9523), FSC Prievidza (ID: 7638), Futbalová Akadémia Veľký Krtíš 
(ID: 9072), Futbalový klub TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VEĽKÉ BIEROVCE - OPATOVCE (ID:10132), 
KSF DOXX Žilina (ID: 7639), MFK Ivekol Nové Zámky (ID: 7417), Mestská futbalová akadémia 
Rimavská Sobota, s. r. o. (ID: 9535), Namana (ID: 9846), OFK Galovany (ID: 1110), OFK Tatran 
Hradište (ID: 3048), OZ BONAFU (ID: 8134), OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA (ID: 6068), Občianske 
združenie SC AMAZONS NOVÉ ZÁMKY (ID: 9395), OŠK Boľ (ID: 199), Partizán Bardejov - futsal (ID: 
7913), RÓMANE KALE JAKHA - RÓMSKE ČIERNE OČI (ID: 9522), SC Kamenín (ID: 1959), Súkromný 
futbalový klub MEDVEDE (ID: 7911), TJ Bánovce nad Ondavou (ID: 1005), TJ DP Košarovce (ID: 
150), TJ Družba Livinské Opatovce (ID: 158), TJ Družstevník Dlhá (ID: 263), TJ Družstevník Dolný 
Pial (ID: 280), TJ Družstevník Hajná Nová Ves (ID: 311), TJ Družstevník Horná Ves (ID: 334), TJ 
Družstevník Kamenný Most FO oddiel (ID: 407), TJ Družstevník Obid (ID: 576), TJ Družstevník 
Ruskovce (ID: 665), TJ Družstevník Trstené pri Hornáde (ID: 753), TJ Družstevník Valča (ID: 770), TJ 
Družstevník Veterná Poruba (ID: 797), TJ Družstevník Štefanov (ID: 728), TJ FO Vlachovo (ID: 2356), 
TJ Kopernica (ID: 2300), TJ Malý Kamenec (ID: 512), TJ Neografia Martin (ID: 8757), TJ Považan 
Podvažie (ID: 1602), TJ Poľana Banské (ID: 1570), TJ Rozkvet Klubina (ID: 1667), TJ Sokol Komjatná 
(ID: 1888), TJ VPS Hradec (ID: 2362), TJ Veľké Zlievce (ID: 2345), TJ Čergov Hertník (ID: 118), ZLATO 
lux Košice (ID: 8755), ŠK Brestov (ID: 206), ŠK CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno (ID: 7069), ŠK SLOVAN 
Bratislava futsal (ID: 7421), ŠK Slovan B-Roma (ID: 2456), ŠK Veľký Ostrov (ID: 2931), ŠK Červený 
Hrádok (ID: 2520), ŽFK v Bánovciach nad Bebravou (ID: 6048) ako členov SFZ podľa čl. 26 ods. 1 
písm. c) Stanov SFZ, 

c) ukladá generálnemu sekretárovi SFZ povinnosť zabezpečiť, aby matrika SFZ pri všetkých hráčoch 
registrovaných za kluby, ktorých členstvo v SFZ zaniklo rozhodnutím Konferencie SFZ dňa 28. 
februára 2020 vrátane ich právnych predchodcov (rozhodujúce je rovnaké IČO), v súlade s čl. 38 
ods. 5 RaPP SFZ, bodom 2 ods. 3 prílohy 5 FIFA RSTP a bodom 3 ods. 4 prílohy 4 FIFA RSTP, zapísala 
Slovenský futbalový zväz ako subjekt, ktorý má nárok na solidárny príspevok a výchovné od 
vykonania zápisu zmeny, a aby táto zmena bola zapísaná aj do hráčskych pasov bývalých hráčov 
týchto klubov, ktorí pôsobia alebo budú pôsobiť v zahraničí. 
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Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 72 
Hlasovalo za: 71 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 1  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
16. Informácia o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018-22 

 
Predsedajúci k bodu programu požiadal manažéra strategického rozvoja SFZ p. Petra Meleka 

o prednesenie informácie o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022, ktorý svoju 

prezentáciu začal krátkym citátom v znení „Želal by som si, aby sme v životoch ľudí napísali aspoň jeden 

pozitívny futbalový príbeh, tak budeme dobrým vzorom pre našu krajinu.“. Po citáte predniesol delegátom 

aktuálny stav plnenia strategického plánu a pripomenul, že uvedené podrobné informácie nájdu aj 

v materiáloch, ktoré im boli poskytnuté v podkladoch konferencie k nahliadnutiu. Pre potreby dnešnej 

prezentácie však vybral päť (5) kľúčových projektov strategického plánu, na ktoré si dovolil poukázať, a to 

Mládež, Grassroots, Profesionál, Fanúšik a Odborník. Podpornými projektmi sú najmä Štadióny, IT 

stratégia a komerčná stratégia. 

 

V časti Grassroots vyzdvihol dva projekty, a to projekt Dajme spolu gól, ktorý začal v roku 2017 na 

materských školách a dnes SFZ vykonáva aktivity v 10% všetkých materských škôl po celom Slovensku. 

Plánom v nadchádzajúcom roku 2021 je približne 368 materských škôl, čo predstavuje približne 17% 

z celkového počtu materských škôl. Druhým projektom bolo zvýšiť počet hráčov v amatérskych 

futbalových súťažiach. V meranom období sa počet hráčov pôsobiacich v amatérskych súťažiach zmenil 

z počtu 93.339 hráčov na 93.766 hráčov, a preto možno považovať uvedený cieľ za splnený, nakoľko sa 

oproti minulému roku zvýšil počet amatérskych hráčov o 400 hráčov. Menej pozitívnou informáciou je 

klesajúci počet amatérskych hráčov v súťažiach dospelých za uvedené obdobie.  

 

V časti Profesionál strategického plánu SFZ sa p. Melek venoval najmä družstvám pôsobiacim v najvyššej 

futbalovej súťaži Fortuna lige, ktorým sa napriek úspechu v európskych pohárových súťažiach nepodarilo 

poskočiť v rebríčku hodnotenia krajín a stále pôsobíme na 30. mieste. 

 

V časti Fanúšik sa zameral najmä na návštevnosť divákov na štadiónoch v súťažiach Fortuna liga, 2. liga 

a Slovnaft Cup-e a poukázal na nárast návštevnosti divákov na jednotlivých štadiónoch vo Fortuna lige a 2. 

lige. Zároveň poznamenal, že sa zvýšil celkový počet návštev a na štadióny si v súťažnom ročníku 

2018/2019 našlo cestu viac ako 4 mil. divákov. V prípade návštevnosti mužskej futbalovej reprezentácie 

SR „A“ bol zaznamenaný mierny pokles návštevnosti, a to o 2.475 divákov. 

 

V časti Odborník sa venoval stavu delegovaných osôb, a to najmä rozhodcom, kde napriek každoročne 

relatívne zvyšujúcemu záujmu o rozhodcovské povolanie sa hlási viac nových mladých rozhodcov, krivka 

počtu delegovaných rozhodcov na aspoň jedno (1) stretnutie už druhým rokom klesá. Nových záujemcov 
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je dostatok avšak po absolvovaní sérii školení a stretnutí sa nedarí ich udržať pri výkone tejto činnosti.  

 

V závere prezentácie plnenia strategického plánu SFZ sa v krátkosti venoval projektu ligových štadiónov, 

nakoľko sa tejto téme rozsiahlejšie venovala p. Berdisová. Avšak spomenul, že v  súťažnom ročníku 

2018/19 sa uskutočnilo 71% ligových stretnutí na nových alebo zrekonštruovaných štadiónoch. 

V budúcom roku je naplánované navýšenie o 8 %, čo sa predpokladá za naplniteľné s prihliadnutím na už 

rozpracované infraštruktúrne projekty. Delegátom tiež pripomenul, že uvedené podklady a stav realizácie 

jednotlivých častí strategického plánu sú každé tri (3) mesiace aktualizované a prístupné k nahliadnutiu na 

webovom sídle SFZ v sekcii stav kľúčových projektov. Následne poďakoval kolegom, s ktorými 

spolupracuje pri spracovávaní dát z jednotlivých oblastí strategického plánu a delegátom konferencie za 

pozornosť. 

 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 
Konferencia SFZ berie na vedomie informáciu o stave plnenia Strategického plánu SFZ na roky 2018-22. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 67 
Hlasovalo za: 67 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
17. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ 

 
Predsedajúci vyzval vedúceho Legislatívno-právneho oddelenia SFZ p. Lukáša Piteka, aby predniesol 
predmetný bod programu, ktorý v úvode pozdravil všetkých prítomných a predniesol návrh na prijatie za 
pridruženého člena, ktorý predkladá konferencii VV SFZ na základe žiadosti o registráciu za pridruženého 
člena, podanej písomne právnickou osobou uchádzajúcou sa o pridružené členstvo v SFZ. Pridruženým 
členom sa môže stať iná právnická osoba ako subjekty podľa článku 27 ods. 1 stanov SFZ, ktorá sa 
zúčastňuje na činnosti a plnení úloh v organizovanom futbale a ktorej stanovy, poslanie, ciele a predmet 
činnosti, nie sú v rozpore so stanovami SFZ, poslaním a cieľmi činnosti SFZ. 
 
V tejto súvislosti si dovolil informovať delegátov konferencie, že SFZ bola doručená žiadosť občianskeho 
združenia s názvom Liga na ochranu slovenských športovcov (ďalej len „LOSS“) o registráciu, so sídlom 
Werferova 1, 040 01 Košice, IČO: 50 024 370, ktorou sa uvedený subjekt uchádza o pridružené členstvo v 
SFZ. Predmetná žiadosť prešla kontrolou príslušných oddelení SFZ, ktoré skonštatovali, že daná žiadosť 
spĺňa všetky formálne náležitosti v zmysle článku 27 ods. 4 stanov SFZ. 
  
Na základe vyššie uvedeného VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 18.02.2020 prijal uznesenie, ktorým VV SFZ 
odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na prijatie LOSS za pridruženého člena SFZ. 
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Následne predsedajúci vyzval zástupcu LOSS p. Róberta Jana o krátku prezentáciu, ktorý predstavil 
všetkým delegátom konferencie činnosť občianskeho združenia, priblížil dôvody žiadosti o prijatie za 
pridruženého člena a ciele združenia, ktoré sa snažia dosiahnuť v práci nielen s profesionálnymi, ale aj 
amatérskymi športovcami. V závere poďakoval delegátom za pozornosť.  
 
Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje Ligu na ochranu slovenských športovcov za pridruženého člena SFZ. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 73 
Hlasovalo za: 73 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
18. Odvolanie dočasného poverenia výkonom funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie 

sporov 

 
Predsedajúci opätovne požiadal p. Piteka, aby sa ujal slova pri tomto bode programu, ktorý delegátom 

upovedomil, že predmetný návrh bol doručený zo strany Mgr. Petra Lukášeka (člena komory SFZ pre 

riešenie sporov - zvoleného profesionálnymi hráčmi) dňa 26.12.2019 bez akéhokoľvek bližšieho 

odôvodenia. Predmetný materiál Mgr. Petra Lukášeka bol delegátom predložený v rámci materiálov na 

konferenciu. Následne informoval, že uvedený návrh bol predložený bez akéhokoľvek odôvodnenia, preto 

nevie bližšie uviesť dôvody tohto návrhu. Zároveň VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 14.01.2020 svojim 

rozhodnutím odporučil delegátom neschváliť návrh na rozšírenie programu Konferencie SFZ o body 

predložené členom Komory SFZ pre riešenie sporov (zástupcom profesionálnych hráčov) p. Mgr. Petrom 

Lukášekom, a teda s návrhom p. Lukášeka VV SFZ nestotožnil. 

 
Predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 

1. Konferencia SFZ schvaľuje návrh člena Komory SFZ pre riešenie sporov (zástupcu profesionálnych 

hráčov) Mgr. Petra Lukášeka na odvolanie dočasného poverenia výkonom funkcie predsedu 

Komory SFZ pre riešenie sporov JUDr. Jaroslavovi Čollákovi, PhD. 

 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 73 
Hlasovalo za: 0 
Hlasovalo proti: 64 
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Zdržalo sa hlasovania: 4  
Nehlasovalo: 5 
 
Uvedené uznesenie nebolo schválené. 
 

Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesení: 
 

2. Konferencia SFZ schvaľuje návrh člena Komory SFZ pre riešenie sporov (zástupcu profesionálnych 

hráčov) Mgr. Petra Lukášeka na odvolanie dočasného poverenia výkonom funkcie podpredsedu 

Komory SFZ pre riešenie sporov JUDr. Žanete Surmajovej. 

 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní: 73 
Hlasovalo za: 0 
Hlasovalo proti: 64 
Zdržalo sa hlasovania: 4  
Nehlasovalo: 5 
 
Uvedené uznesenie nebolo schválené. 
 
 
19. Dočasné poverenie výkonom funkcie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

 
Predsedajúci pri tomto bode programu požiadal p. Piteka , aby bod delegátom uviedol. Na základe 

doručeného návrhu zo strany Mgr. Petra Lukášeka (člena komory SFZ pre riešenie sporov - zvoleného 

profesionálnymi hráčmi) dňa 26.12.2019 bol predmetný návrh doručený bez akéhokoľvek bližšieho 

odôvodenia, pričom materiál p. Lukášeka bol predložený v rámci materiálov na konferenciu. 

 

Upozornil delegátov konferencie, že ešte pred samotným hlasovaním sa úprimne ospravedlňuje, ak budú 

vnímať formuláciu uznesenia v rámci tohto bodu ako nezrozumiteľnú alebo neurčitú. Pre vylúčenie 

akýchkoľvek pochybností, aby zo strany navrhovateľa - člena komory SFZ pre riešenie sporov (zástupcu 

profesionálnych hráčov) p. Mgr. Petra Lukášeka nedošlo k spochybneniu znenia uznesenia o tomto bode 

programu, dovolil si návrh delegátom predložiť tak, ako ho navrhol člen komory SFZ pre riešenie sporov 

(zástupca profesionálnych hráčov) p. Mgr. Peter Lukášek. 

 

Následne doplnil, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 14. januára 2020 svojim rozhodnutím odporučil 

delegátom neschváliť návrh na rozšírenie programu Konferencie SFZ o body predložené členom Komory 

SFZ pre riešenie sporov (zástupcom profesionálnych hráčov) p. Mgr. Petrom Lukášekom, a teda sa s 

návrhom p. Lukášeka nestotožnil. 

 

Následne predsedajúci vyzval delegátov na pripomienkovanie návrhu, resp. pozmeňujúce návrhy. 
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Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje/neschvaľuje návrh člena Komory SFZ pre riešenie sporov (zástupcu 
profesionálnych hráčov) Mgr. Petra Lukášeka, aby konferencia SFZ na návrh oprávnenej osoby podľa 
článku 37 ods. 9 dočasne poverila výkonom funkcií predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie 
sporov dvoch existujúcich členov Komory SFZ pre riešenie sporov, z toho jedného zo skupiny členov 
zvolených za profesionálne kluby a jedného zo skupiny členov zvolených za profesionálnych hráčov. 
 
 
Počet prítomných delegátov na hlasovaní 79 
Hlasovalo za: 0 
Hlasovalo proti: 71 
Zdržalo sa hlasovania: 2 
Nehlasovalo: 6 

 
Uvedené uznesenie nebolo schválené. 
 
 
Po hlasovaní predsedajúci upozornil delegátov, že do uvedeného momentu neobdržal žiadnu prihlášku do 
diskusie písomnou formou, preto v prípade záujmu je potrebné tak urobiť bez zbytočného odkladu.  
 
 
20. Doplňujúca voľba člena výkonného výboru – zástupcu hráčov 
21. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

22. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

 
Predsedajúci požiadal p. Benedikoviča ako predsedu Volebnej komisie SFZ, aby sa ujal slova. Predseda 
Volebnej komisie SFZ oboznámil prítomných členov, že po tom, ako VV SFZ oznámil termín konania 
a program konferencie SFZ, zasadla Volebná komisia SFZ, ktorá dňa 15. januára 2020 vyhlásila voľby na tri 
(3) neobsadené funkcie v orgánoch SFZ, a to doplňujúcu voľbu člena VV SFZ – zástupcu hráčov, voľbu 
predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a voľbu podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov. 
Vyhlásenie volieb Volebnou komisiou SFZ bolo následne pravidelne zverejňované na webovej stránke SFZ 
v sekcii voľby a pravidelne uverejňované úradnej správe SFZ. Navrhovatelia mali právo doručiť návrhy na 
kandidátov Slovenskému futbalovému zväzu dvomi spôsobmi, a to elektronickou formou na adresu 
volby@futbalsfz.sk alebo na korešpondenčnú adresu sídla SFZ, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava v riadne 
zalepenej obálke s označením „voľby 2020“. Lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyššie 
uvedené funkcie skončila v sobotu dňa 22.02.2020 o 23:59 hod. Volebná komisia SFZ na svojom zasadnutí 
dňa 25.02.2020 preskúmala všetky doručené návrhy kandidátov a skonštatovala, že v lehote predkladania 
návrhov kandidátov boli na tri (3) neobsadené funkcie doručené tri (3) návrhy kandidátov na člena VV SFZ 
– zástupcu hráčov, a to nasledovne 
 

• dňa 05.02.2020 o 09:17 hod. bol na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk doručený návrh podľa 
čl. 48 ods. 5 stanov SFZ s prílohami v zmysle čl. 2 ods. 5 volebného poriadku SFZ od občianskeho 
združenia Klub ligových kanonierov (ďalej len „KLK“) so sídlom Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, 
IČO: 51659018, ktorý je na základe rozhodnutia Konferencie SFZ zo dňa 28.06.2018 pridruženým 
členom SFZ, na kandidatúru Mgr. Tomáša Medveďa za člena VV SFZ – zástupcu hráčov. 
V nadväznosti na kandidatúru p. Medveďa boli na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk dňa 
21.02.2020 o 13:29 hod. a dňa 22.02.2020 o 18:20 hod. doručené podpisové hárky s celkovým 



35/37 

 

počtom 236 hráčov/členov SFZ/ podporujúcich kandidatúru p. Medveďa na člena VV SFZ – 
zástupcu hráčov. 
 

•  následne dňa 13.02.2020 o 16:03 hod. bol na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk doručený 
návrh v zmysle ustanovenia §19 ods. 1 písm. e) zákona o športe s prílohami podľa čl. 2 ods. 5 
volebného poriadku SFZ na kandidatúru Mgr. Jána Muchu za člena VV SFZ – zástupcu hráčov, od 
záujmovej organizácie športovcov s názvom Únia futbalových profesionálov (ÚFP) so sídlom 
Miletičova 5, 821 08 Bratislava, ktorá nie je členom SFZ. Dňa 21.02.2020 o 18:18 hod. bol na e-
mailovú adresu volby@futbalsfz.sk doručený návrh od 568 podpísaných športovcov /členov SFZ/ 
podporujúcich kandidatúru Mgr. Jána Muchu za člena VV SFZ – zástupcu hráčov. 

 
Na neobsadenú funkciu predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a funkciu podpredsedu Komory SFZ pre 
riešenie sporov návrh kandidáta v stanovenej lehote doručený nebol. Predmetnú skutočnosť listom zo 
dňa 24.02.2020 oznámil Volebnej komisii SFZ dočasne poverený predseda Komory SFZ pre riešenie sporov 
JUDr. Jaroslav Čollák.  
 

Volebná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 25.02.2020, ktorá sa konala za účasti nezávislého 

pozorovateľa Mgr. Mráza nominovaného ministerstvom školstva, po preskúmaní doručených návrhov 

kandidátov na člena VV SFZ – zástupcu hráčov po rozsiahlej analýze a diskusii rozhodla, že zaraďuje Mgr. 

Tomáša Medveďa a Mgr. Jána Muchu do zoznamu kandidátov na funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov 

do doplňujúcich na člena VV SFZ – zástupcu hráčov, ktoré sa uskutočnia na tejto konferencii dňa 

28.02.2020. Generálny sekretár SFZ hneď po zasadnutí volebnej komisie dňa 25.02.2020 zabezpečil 

zverejnenie kandidátov na členov orgánov a ich navrhovateľov na webovom sídle SFZ a v ISSF, a zároveň 

zabezpečil pozvanie kandidátov na dnešnú konferenciu.  

 

Voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov sa uskutoční tajne. Následne predseda VK SFZ priblížil delegátom 

konferencie spôsob a postup tajnej voľby v zmysle volebného poriadku SFZ. Každý delegát obdrží volebný 

lístok. Ak je na volenú funkciu viac kandidátov, v prvom kole musí kandidát získať nadpolovičnú väčšinu 

hlasov všetkých delegátov (44 hlasov). Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska potrebný počet 

hlasov, nasleduje bezodkladne druhé kolo voľby, kde kandidát musí získať opätovne nadpolovičnú väčšinu 

hlasov všetkých delegátov (44 hlasov). Ak v 1. kole a 2. kole ani jeden z kandidátov nezíska potrebný počet 

hlasov, nasleduje 3. kolo, kde zvolenie kandidáta stačí jednoduchá väčšina prítomných delegátov. 

Následne požiadal členov Volebnej komisie SFZ, aby zaujali pozície pri hlasovacích urnách a zabezpečili 

riadny priebeh hlasovania. 

 

Pred samotnou voľbou, predseda volebnej komisie p. Benedikovič požiadal kandidátov o krátky predslov 

k svojej kandidatúre v časovom limite päť (5) minút. Ako prvý sa o slovo prihlásil p. Medveď, ktorý 

predniesol prítomným krátky príhovor k svojej kandidatúre za člena VV SFZ – zástupcu hráčov. Následne 

možnosť predniesť delegátom konferencie na krátky príhovor ku kandidatúre za člena VV SFZ – zástupcu 

hráčov využil aj ďalší kandidát p. Ján Mucha.  

 

Po uskutočnení aktu tajnej voľby si opätovne vzal slovo predseda Volebnej komisie SFZ a uviedol, že 

volebná komisia spočítala všetky volebné lístky a skonštatovala, že volebné lístky si prevzalo 80 delegátov 

s právom hlasovať. Za navrhnutého kandidáta p. Medveďa hlasovalo 69 delegátov s právom hlasovať a za 
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p. Muchu hlasovalo 9 delegátov s právom hlasovať. Hlasovania sa nezdržal žiaden delegát a 2 volebné 

lístky boli neplatné. Na základe uvedeného predseda volebnej komisie skonštatoval, že p. Medveď získal 

potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov v 1. kole volieb a bol riadne zvolený za člena 

VV SFZ – zástupcu hráčov. V závere pogratuloval zvolenému kandidátovi a požiadal ho o krátky príhovor.   

 
Následne vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ volí za člena VV SFZ – zástupcu hráčov p. Tomáša Medveďa. 
 
Počet delegátov: 80  
Hlasovalo za p. Medveďa: 69 
Hlasovalo za p. Muchu: 9 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Neplatné hlasy: 2 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 

 
Po skonštatovaní výsledkov volieb predseda volebnej komisie p. Benedikovič oznámil delegátom, že by 
mala nasledovať voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov a voľba podpredsedu Komory SFZ pre 
riešenie sporov, avšak ako už skôr informoval, na uvedené voľné funkcie neboli doručené žiadne návrhy. 
Na základe uvedeného Volebná komisia SFZ prijala dňa 25.02.2020 na svojom zasadnutí nasledovné 
uznesenie: 
 
„Vzhľadom na to, že funkcia predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov zostávajú 
neobsadené volebná komisia SFZ prijala uznesenie, že ďalšia voľba predsedu a podpredsedu Komory SFZ 
pre riešenie sporov sa uskutoční v rámci programu najbližšej Konferencie SFZ.“  
 
Na záver poďakoval delegátom konferencie za disciplinovaný prístup k voľbám.  
 
Predsedajúci vyzval novozvoleného člena VV SFZ – zástupcu hráčov p. Tomáša Medveďa o záverečné slová 
k svojmu zvoleniu, ktorý predovšetkým poďakoval delegátom za hlasy a ubezpečil ich, že v práci s hráčmi 
bude ako člen VV SFZ – zástupca hráčov naďalej svedomito pokračovať.  
 
 

23. Diskusia 

 

Slovo prevzal predsedajúci, ktorý otvoril bod programu diskusia.  

 

K uvedenému bodu diskusia neboli doručené žiadne písomné návrhy.  
 
 
Následne predsedajúci odovzdal slovo prezidentovi SFZ p. Kováčikovi, ktorý sa ospravedlnil delegátom, že 
v úvode nepredstavil oficiálne delegátom konferencie nového človeka na pozícii generálneho sekretára 
SFZ, a to p. Petra Pálenčíka, ktorý zastáva uvedenú funkciu od 01. januára 2020. Následne tiež požiadal 
všetkých prítomných, aby sme si v deň konania prvej konferencie v kalendárnom roku 2020 pripomenuli 
formou krátkeho videa aj ľudí, ktorí v minulom roku našu futbalovú rodinu opustili.  
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24. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 
 
Po krátkej prestávke predsedajúci odovzdal slovo p. Jánovi Džubákovi, predsedovi návrhovej komisie SFZ, 
ktorý prítomných informoval o uzneseniach prijatých konferenciou. (pozn. jednotlivé spísané uznesenia 
konferencie tvoria prílohu zápisnice) 
 
Na záver p. prezident SFZ poďakoval delegátom konferencie SFZ za dôstojný priebeh konferencie a zaželal 
všetkým príjemné prežitie zvyšku dňa a následne prítomných pozval na obed.   
 
 
V Senci dňa 28. februára 2020 
 
 
 
 
 
Peter Pálenčík        Richard Havrilla 
Generálny sekretár SFZ       I. viceprezident SFZ 
 
 
 
 
 
 
 
Vendelín Novysedlák   Ervín Kiss    Jozef Chudý  
overovateľ zápisnice   overovateľ zápisnice   overovateľ zápisnice 
 
 
 
Príloha: 
 
Správa Mandátovej komisie SFZ 
Prezenčná listina delegátov konferencie SFZ 
Uznesenia prijaté Konferenciou SFZ dňa 28. februára 2020 v Senci  
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