
Zápisnica č. 02/20 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 18. februára 2020 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 – zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ 

 Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

 Dušan Radolský – zástupca trénerov 

 Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

 

Ospravedlnení: Ladislav Gádoši – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda ZsFZ 

 Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ 

  

Prizvaní: Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

 Lukáš Pitek – vedúci LPO SFZ 

         Vladimír Medveď - manažér rozvoja rozhodcovstva a Konvencie UEFA 
 

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie 

a modernizácie futbalových štadiónov 
4. Schvaľovanie návrhu na zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie 

projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej 
infraštruktúry v rokoch 2019-2021 

5. Prerokovanie doplnenia návrhu programu Konferencie SFZ 
6. Prerokovanie 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 



7. Prerokovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky 
SFZ za rok 2019 

8. Prerokovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej 
závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019 

9. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020 
10. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ marketing, s.r.o. na rok 2020 
11. Prerokovanie návrhu na reorganizácia súťaže III. ligy mužov od súťažného 

ročníka 2021/2022 
12. Prerokovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ 
13. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
14. Prerokovanie 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. Prerokovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ 
17. Schvaľovanie návrhu na rozdelenia finančných prostriedkov z UEFA 

Solidarity Payment za súťažný ročník 2018/19 
18. Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže na rok 2020 
19. Schvaľovanie návrhu zloženia realizačných výberov mládeže Slovenska – 

jar 2020 
20. Informácia o aktuálnom stave projektu technológie VAR 
21. Informácia o výsledkoch stretnutia zástupcov SFZ, ÚLK a ÚFP k projektu 

FIFA NDRC 
22. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
23. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
24. Schvaľovanie návrhu na zmenu v nominačných listinách rozhodcov a 

asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2019/20 
25. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívno-právnej 

a etickej komisie SFZ 
26. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu ceny fair play MUDr. 

Ivana Chodáka 
27. Schvaľovanie návrhu na udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka 
28. Diskusia 

 
 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil program a dal 
o ňom hlasovať. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal poradca pre legislatívno-právne otázky Jaroslav Rybánsky. 
 
Uznesenie č. 11/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o doručených návrhoch na cenu Fair play 
MUDr. Ivana Chodáka. 

2) VV SFZ predlžuje termín na zasielanie návrhov kandidátov na cenu Fair play MUDr. 
Ivana Chodáka do 10. februára 2020. 

T: v texte 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Úloha splnená: 

V termíne do 10. februára 2020 boli doručené návrhy na kandidátov ceny Fair play MUDr. 
Ivana Chodáka. 

Uznesenie č. 12/20 VV SFZ:  

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na aprílové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 
31.03.2020 do 23:59 hod. Na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením 
predmetu správy „Voľby 2020“ 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: Peter Palenčík 

Úloha trvá: 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ sa uskutoční na aprílovom zasadnutí. 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

K bodu 3: Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie futbalových štadiónov 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o najdôležitejších skutočnostiach 
v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. 
Výrazne pokročila realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov v Košiciach 
a Trenčíne. V Prešove a Spišskej Novej Vsi prebieha proces verejného obstarávania na výber 
dodávateľa stavby.  

1. SFZ uzatvoril s ohľadom na posunutie termínu dokončenia niektorých projektov: 



• so zmluvným partnerom FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. dodatok č.3 
Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby 
futbalového štadióna v Prešove, 

• so zmluvným partnerom AS Trenčín, a.s. dodatok č.2 Zmluvy o spolupráci 
pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového 
štadióna v Trenčíne. 

2. SFZ sa dohodol na podmienkach Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, 
modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Považskej Bystrici, ktorá bude medzi 
SFZ a Mestom Považská Bystrica podpísaná v nadväznosti na aktuálne prebiehajúci 
podpis dodatku č.5 Zmluvy o podmienkach financovania rekonštrukcie, modernizácie 
a dobudovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022  medzi SFZ a MŠVVaŠ SR. 

3. Vzhľadom k tomu, že partner FK Dubnica nad Váhom, s.r.o. ku 31.1.2020 nesplnil 
viaceré požiadavky vyplývajúce zo zmluvy, a to najmä zabezpečiť zriadenie vecného 
bremena – bezodplatného užívania štadióna v prospech SFZ na svoje náklady do 60 dní 
odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, vyzval SFZ opakovane partnera na 
splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy, a to najneskôr v termíne do 29.2.2020. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu na zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie 
projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry 
v rokoch 2019-2021 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že VV SFZ na svojom zasadnutí 5. 
novembra 2019 schválil zoznam úspešných uchádzačov o podporu v projekte podpory 
rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. Celkovo 
bolo podporených 298 uchádzačov, ktorým bol pridelený finančný príspevok vo výške od 10 
do 50 tisíc eur.  
Vzhľadom na to, že viacerým uchádzačom bol finančný príspevok schválený v značne 
redukovanej výške oproti ich žiadosti, viacerí z nich z tohto dôvodu nemôžu realizovať svoj 
pôvodný zámer. V tejto súvislosti bolo na SFZ adresovaných 12 žiadostí o zmenu účelu 
použitia príspevku. Vo všetkých týchto žiadostiach sú pomenované objektívne príčiny 
neschopnosti realizovať pôvodný zámer a návrh nového účelu použitia príspevku, ktorý dokážu 
jednotlivé subjekty zrealizovať s ohľadom na výšku schváleného príspevku. 
Návrh bol prerokovaný aj pracovnou komisiou zriadenou SFZ v rámci výberu úspešných 
uchádzačov, ktorí sa zapojili do výzvy a jej členovia ju odporúčajú schváliť.  
 



 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 
2019-2021. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 5: Prerokovanie doplnenia návrhu programu Konferencie SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o zmene a doplnení návrhu programu 
Konferencie SFZ. Na začiatku boli opäť zopakované základné formálne náležitosti týkajúce sa 
zostavovania programu. 
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. 

 
Okrem bodov, ktoré boli predstavené na januárovom zasadnutí, bol predložený návrh na 
rozšírenie programu o nasledovné body: 

 
- „Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Volebného poriadku SFZ“ 
- „Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ“  

 
Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční  28. februára 2020 v Senci po úprave a zapracovaní 
vyššie uvedených bodov odporúča VV SFZ predložiť 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. 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. Doplňujúca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov 

19. Voľba predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

20. Voľba podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov 

21. Diskusia 

22. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ 

V rámci diskusie k tomuto bodu predložil člen VV SFZ za BFZ Juraj Jánošík návrh na 
vypustenie bodu č. 12 s názvom „Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ 
a Západ“ z programu Konferencie SFZ. 
Členovia VV SFZ hlasovali najskôr o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh predsedu BFZ na vypustenie bodu č. 12 s názvom 
„Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ 
a Západ“ z programu Konferencie SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 1 (J. Jánošík) 

Proti – 11 



Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

Následne členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť doplnený návrh programu 
Konferencie SFZ predložený GS SFZ. 

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

Mandátová komisia: 
Milan Lônčík (BFZ), Pavol Šípoš (ZsFZ), Ľubomír Auxt (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan 
Vojtek (SFZ), Štefan Laurinčík (ÚLK) 
Návrhová komisia: 
Kamil Kyselica (BFZ), František Urban (ZsFZ), Igor Repa (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Tomáš 
Fodrek (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK) 
Overovatelia zápisnice: 
Vendelín Novysedlák (VsFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Milan Bezák (ÚLK) 
 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 1 (J. Jánošík) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

K bodu 6: Prerokovanie 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 zákona č. 354/2016 Z.z. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že SFZ je  v súlade s § 69 ods. 5 o zákona 
o športe povinný rozdeliť najmenej: 
a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho 
príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 
rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych 
športoch a 
b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných 
športovcov, pričom kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje Konferencia 
SFZ. 
SFZ bude na rok 2020 poskytnutý na základe zmluvy č. 0064/2020 o poskytnutí príspevku 
uznanému športu v roku 2020 príspevok uznanému športu vo výške 11.262.474,- eur. 
Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona o športe je SFZ povinný vyčleniť na účely 
podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe minimálne 1.689.372,- eur a na účely podľa § 69 
ods. 5 písm. b) zákona o športe minimálne čiastku 2.252.495,- eur.  
 
1. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe 



Príspevok v celkovom objeme 1.689.372,- eur bude rozdelený pomerne futbalovým klubom 
podľa počtu aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti 
súťažného ročníka 2019/2020 za podmienky že majú uzatvorené minimálne 3 zápisy o stretnutí 
a dohrali jesennú časť súťaží (neodstúpili) a zároveň to nie sú kluby zaradené do kategórií 
Akadémia a ÚTM. Za mládežnícke družstvo sa považuje družstvo do vekovej úrovne súťaže 
U23. 

V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby upozorňujeme, že 
vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako 
prísne účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len 
v  rozsahu identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod 
hrozbou sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si 
nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi viac ako 1 
200 futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť 
správnosť evidencie a výkazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné 
zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu 
vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania.  
 
Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude preto futbalovým klubom, ktoré majú na 
príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok: 
 

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných 
prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a 
§ 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov 
nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať, 

b) futbalový klub má splnenú povinnosť zápisu štatutárneho orgánu podľa § 3 ods. 1 písm. 
f) zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a 

c) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku tak ako v uplynulých 
dvoch rokoch jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške 
jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať formou platby za tovary a služby 
na eshope futbalnet.shop 
(1 kredit = 1€). 

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým 
klubom umožnené od 1.3.2020 cez už zmienený eshop.  
 
V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných 
prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, bude možné použiť 
(reálne uhradiť) len v termíne do 10.12.2020.   
 
V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely 
podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a 
sú generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu.  
 
Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade s 
Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-
42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do 
bežných výdavkov potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t.j. obstarávacia cena musí byť 
rovná alebo nižšia ako táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. 



software, licencie) je finančný limit vo výške 2.400,- eur.  
 
V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý 
objem finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením 
finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
2. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe 
Príspevok v minimálnej výške 2.252.495,- eur bude rozdelený medzi futbalové akadémie 
mládeže a ÚTM v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ.  
 
Financovanie futbalových akadémií mládeže a ÚTM je ekonomicky omnoho náročnejšie ako 
výška finančných prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, t.j. SFZ 
prerozdelí na účely rozvoja talentovanej mládeže viac finančných prostriedkov ako minimálna 
hranica upravená zákonom o športe. Z týchto finančných prostriedkov bude financovaný aj 
program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15 (príprava regionálnych a 
oblastných výberov).  
Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu rozvoja talentovaných športovcov 
bude vychádzať zo schváleného rozpočtu SFZ na rok 2020. Keďže SFZ v rámci zostaveného 
rozpočtu prísne nerozlišuje zdrojové zabezpečenie krytia uvedených výdavkov a ich potrebu 
zabezpečuje okrem vlastných zdrojov a finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj z 
príspevkov od UEFA a FIFA, definitívna suma čerpania finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu na financovanie konkrétneho mládežníckeho klubu v súlade s vymedzeným účelom 
vrátane zabezpečenia povinného spolufinancovania bude až predmetom každoročného 
vyúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.  
 
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, finančné prostriedky v minimálnom objeme 2.252.495,- eur 
budú rozdelené v rámci schváleného modelu financovania klubov licenčného systému mládeže 
a podpory regionálnych a oblastných výberov: 
 

a) Pre súťažný ročník 2020/2021: 
 

Ø 13 akadémií mládeže (U6 - U19) – 100000,- eur/akadémia mládeže 
Ø 27 ÚTM (U6 - U15) – 35000,- eur/ÚTM 
Ø 8 čakateľov (futbalové kluby so základnou licenciou mládeže) – 5000,- eur/čakateľ 

 
b) Program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15.  

 
Poznámka: časť príspevku sa poskytuje formou materiálno-technického zabezpečenia činnosti 
futbalových klubov a programu podpory talentov SFZ. 
Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu môžu byť použité len v 
intenciách vyššie uvedeného na úhradu výdavkov, ktoré spĺňajú kritéria zaradenia do bežných 
výdavkov podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a 
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, najmä na úhradu výdavkov na: 

 
a) odmeny trénerov, športových riaditeľov mládeže a koordinátorov mládeže,  
b) cestovné, ubytovanie a stravné, 
c) prenájom priestorov, zariadení a techniky, 



d) materiálno-technické zabezpečenie, 
e) organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít.  

V prípade, že v priebehu roka 2020 dôjde k navýšeniu sumy príspevku dodatkom k zmluve so 
štátom, finančné prostriedky vo výške navýšenej sumy príspevku uznanému športu sa 
prerozdelia dodatočne rovnakým kľúčom, ako je uvedené v bodoch 1. a 2. tohto materiálu. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh 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 zákona č. 354/2016 Z.z. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 7: Prerokovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky 
SFZ za rok 2019 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že po dôkladnom zvážení a prieskume 
medzi audítormi predkladá návrh na audítora pre vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ za 
rok 2019 spoločnosť: AUDIT ALLIANCE, s.r.o. Svoje skúsenosti a odborné znalosti preukázali 
pri audite ÚZ SFZ za rok 2018. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s audítorstvom, daňovým 
poradenstvom, ale aj vedením účtovníctva. Uvedená spoločnosť má bohaté skúsenosti s 
občianskymi združeniami, pričom momentálne auditujú ešte tri športové zväzy. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť spoločnosť AUDIT ALLIANCE, 
s.r.o. ako audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ za rok 2019. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 8: Prerokovanie návrhu na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky 
SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predložil členom VV SFZ návrh na audítora pre 
vykonanie auditu účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019, spoločnosť InfoAudit 
s.r.o.  



Spoločnosť InfoAudit vznikla v máji v roku 1998 transformáciou z audítorskej a poradenskej 
kancelárie, ktorá poskytovala audítorské a poradenské služby od roku 1991 pod profesionálnym 
vedením Ing. Márie Bielikovej. Audítorský team tvorí audítor a dvaja asistenti. Ku klientom 
spoločnosti podľa obratu na slovenskom trhu patria spoločnosti menšie až stredne veľké. 
Spoločnosť vykonáva v súčasnosti štatutárny audit u cca 20 klientov. 
 
“Štatutárny audit” spoločnosť vykonáva v dvoch fázach:  

 I. Fáza  

Priebežný audit, ktorého cieľom je overovanie správnosti vedenia účtovníctva už počas 
prebiehajúceho účtovného obdobia. Zahŕňa kontrolu účtovných dokladov, účtovných kníh, 
správnosť zachytenia hospodárskych operácií, preverenie správnosti používanej metodiky 
účtovníctva v nadväznosti na platnú legislatívu, efektívnosť internej kontroly. Väčší časový 
priestor umožňuje zamerať sa detailnejšie na rôzne aspekty účtovníctva a tiež na riešenie 
účtovných a daňových problémov klienta. Z priebežného overovania vedenia účtovníctva 
vyhotovujeme správy, v ktorých uvádzame svoje zistenia, návrhy na odstránenie nedostatkov a 
odporúčania pre vedenie účtovnej jednotky. Priebežný audit sa vykonáva počas roka, podľa 
dohody, obyčajne štvrťročne. Výhodou priebežného auditu je včasné odhaľovanie prípadných 
nedostatkov a zabezpečenie plynulejšieho zostavovania výkazov účtovnej závierky.  

II. Fáza 

Overenie ročnej účtovnej závierky, ktorej výsledkom je správa audítora o výsledku overenia 
účtovnej závierky, ktorú dopĺňa správa o faktických zisteniach z overenia účtovníctva.  

Výsledkom štatutárneho auditu účtovnej závierky je správa audítora o zistených skutočnostiach 
s názorom audítora adresovaná vlastníkom účtovnej jednotky (spoločníkom, akcionárom, 
členom) resp. iným osobám, ktoré si štatutárny audit zadali. Vedeniu účtovnej jednotky po 
ukončení overovania zasielame tzv. list manažmentu, v ktorom podrobne zhrnieme zistené 
nedostatky vo vedení účtovníctva a navrhneme opatrenia na ich odstránenie, resp. zlepšenie 
existujúceho stavu.  

Cena za koncoročný audit, ktorá vychádza z predpokladaného počtu hodín, potrebných na 
overenie ročnej účtovnej závierky je približne na rovnakej cenovej úrovni ako v 
predchádzajúcom účtovnom období. Popri zabezpečovaní vyššie uvedených audítorských 
služieb poskytuje firma InfoAudit, s.r.o. účtovné, ekonomické ako aj daňové poradenstvo.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť spoločnosť InfoAudit, s.r.o. ako 
audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



 
K bodu 9: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predložil členom VV SFZ návrh rozpočtu SFZ na rok 
2020 vypracovaný riaditeľom Ekonomického úseku SFZ, ktorý bol konzultovaný všetkými 
úsekmi a oddeleniami SFZ. 

 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2020. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 10: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2020 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predložil členom VV SFZ návrh rozpočtu SFZ 
Marketing, s.r.o.. na rok 2020. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. 
na rok 2020. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 11: Prerokovanie návrhu na reorganizácia súťaže III. ligy mužov od súťažného 
ročníka 2021/2022 
  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predložil členom VV SFZ návrh na reorganizáciu 
súťaže III. ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022 doplnený o zapracované pripomienky, 
ktoré boli vznesené na januárovom zasadnutí. 



1) Dôvody reorganizácie III. ligy mužov (ďalej len „III.L“): 

• vysoká fluktuácia klubov v II.L; 

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

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

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

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

• III.LZ (počet družstiev BFZ – 3, počet družstiev ZsFZ – 10, počet družstiev SsFZ – 3); 

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

4) Rozdelenie III.L na skupiny Západ a Východ a zaradenie štartujúcich družstiev do 
jednotlivých skupín podľa územného princípu bude vykonané v súlade s geografickou 
hranicou medzi III.LZ a III.LV, schválenou konferenciou SFZ, konanou dňa 28.2.2020 v 
Senci, pričom územné rozde- lenie bude kopírovať hranice týchto ObFZ, spadajúcich do 
skupiny III.LV: Liptovský FZ, ObFZ Banská Bystrica (rozdelí sa na 2 okresy – Banská 
Bystrica v III.LZ a Brezno v III. LV), ObFZ Zvolen (rozdelí sa na 2 okresy – Zvolen v 
III.LZ a Detva v III.LV) a ObFZ Lučenec (mapka územného rozdelenia tvorí Prílohu č. 1 
tohto materiálu).                     Družstvá FK ležiacich od tejto 
geografickej hranice západne, budú účastníkmi skupiny Západ, družstvá FK ležiacich od 
nej východne, budú účastníkmi skupiny Východ. V prípade, ak niektoré z družstiev z III.L 
2020/2021, s právom na zaradenie do III.L 2021/2022 odmietne účasť v súťaži, nesplní 
stanovené podmienky pre účasť v nej alebo nebude možné naplniť počet družstiev 
niektorého RFZ pri zohľadnení geografickej hranice podľa ustanovenia vyššie, nárok na 
zaradenie má najvyššie postavené družstvo v rámci ostatných RFZ (existuje viacero 
možností, napr. do príslušnej skupiny III.L 2021/2022 môže byť zaradené družstvo, podľa 
Súťažného poriadku futbalu (ďalej len „SP“), čl. 14, alebo ak všetky družstvá III.L 
2020/2021 odmietnu účasť v III.L alebo nesplnia podmienky účasti, počet účastníkov 
príslušnej skupiny III.L 2021/2022 bude súhlasný s počtom družstiev, ktoré majú v súťaži 
právo hrať a splnili podmienky účasti). 

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



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

• splnenie infraštruktúrnych kritérií pre štadióny v zmysle podmienok stanovených 
Komisiou  SFZ pre štadióny a ihriská, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tohto materiálu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) Náklady na delegované osoby v III.L mužov bude znášať SFZ (návrh odmeňovania dele-
govaných osôb tvorí Prílohu č. 3 tohto materiálu). 

11) Počet zahraničných hráčov (ktorí nie sú občanmi SR / nie sú občanmi krajín EÚ) v 
majstrovskom stretnutí III.L mužov bude riešený v pripravovanej novele SP. 



12) Generálny partnerom súťaže je TIPOS, a. s. 

13) Organizácia najvyšších regionálnych súťaží: 

Každý RFZ bude riadiť jednu najvyššiu súťaž, ktorej víťaz bude mať, po splnení 
podmienok pre účasť v súťaži, právo postupu do príslušnej skupiny III.L mužov. 
Rozhodnutím svojich oprávnených orgánov si každý RFZ určí názov, úroveň  a počet 
ďalších ním riadených súťaží.  

 

 
 
Návrh paušálov odmien pre rozhodcov:  
 

 
 



V rámci diskusie k tomuto bodu bola vznesená pripomienka, aby družstvá, ktoré budú 
postupovať do III. ligy z nižších súťaží, mali polročnú možnosť na to, aby splnili infraštruktúrne 
kritéria.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na reorganizácia súťaže III. ligy 
mužov od súťažného ročníka 2021/2022 s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 
 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 12: Prerokovanie návrhu na reorganizácia reorganizáciu II. ligy SMD Východ 
a Západ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v nadväznosti na návrh reorganizácie 
súťaže III. ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022, bol SFZ doručený návrh VsFZ na 
reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ.  

ZDÔVODNENIE: 
V rámci reorganizácie III. ligy mužov sa z doterajších štyroch skupín tretích líg, ktoré riadili 
jednotlivé regionálne futbalové zväzy, vytvoria 2 skupiny III. ligy mužov – skupina  Západ 
a skupina Východ. Súťaž prejde do riadenia SFZ. 

 Z územného hľadiska je navrhované rozdelenie tak, že skupina Východ bude pozostávať z 10-
tich klubov z VsFZ a 6-tich klubov zo SsFZ, ktoré sa nachádzajú v ObFZ Lučenec, Rimavská 
Sobota, Liptovský Mikuláš a v Oravskom futbalovom zväze. Ďalej tiež kluby z okresov Brezno 
a Detva. Podľa návrhu, predloženého VsFZ, budú 3 kluby z vyššie neuvedených ObFZ zo SsFZ 
zaradené do skupiny Západ, ktoré doplní 10 klubov zo ZsFZ a 3 kluby z BFZ. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je logické, aby sa aj II. liga SMD Západ a Východ hrala na takom 
istom  území ako budúca III. liga mužov. Z tohto dôvodu VsFZ bol predložený návrh, aby 
konferencia SFZ, konaná dňa 28.2.2020 v Senci, schválila reorganizáciu II. ligy SMD Západ a 
Východ v identickom návrhu ako je tomu v návrhu na reorganizáciu III. ligy mužov. 

 
 
Skupina západ                                     Skupina východ 
Názov Fk  Názov FK  
FC Petržalka  FC Košice  
FK Inter Bratislava  1.FC Tatran Prešov 
ŠK Bernolákovo  Partizán Bardejov BŠK 
KFC Komárno  FK Noves Spišská Nová Ves  
FK Dubnica nad Váhom  ŠK Odeva Lipany  



FC ŠTK 1914 Šamorín  FC Lokomotíva Košice  
MFK Skalica  FK Humenné  
PFK Piešťany  MŠK Tesla Stropkov  
FC Vion Zlaté Moravce-Vráble Slavoj Trebišov  
Spartak Myjava  MFK Vranov nad Topľou  
FK Lokomotíva Trnava  MŠK Námestovo  
FK Tempo Partizánske  MFK Tatran L. Mikuláš  
FK Krakovany  FK Brezno  
FK Pohronie Žiar nad Hronom MŠK Novohrad Lučenec  
MFK Zvolen  MFK Dolný Kubín  
MŠK Fomat Martin  TJ Sklotatran Poltár  
   
Východná skupina začína od ObFZ - Oravský FZ, Liptovský FZ, Banská Bystrica a Zvolen – 
rozdelené na 2 okresy, ObFZ Lučenec. 
Červeným sú víťazi III. líg RFZ, fialovým sú doplnené družstvá z regiónu. 
Počet družstiev v skupine Západ: BFZ – 3,  ZsFZ – 10,  SsFZ – 3 
 
Členovia VV SFZ k pripravovanej reorganizácii obdržali aj stanovisko Technického úseku SFZ 
s nasledovným vyjadrením: 

1. TÚ SFZ nesúhlasí s opakovanou reorganizáciou akejkoľvek súťaže bez predošlej 
podrobnej analýzy a vyhodnotenia jej účelnosti a efektivity (minimálne 3-ročný až 5-
ročný cyklus). Opakovanou reorganizáciou súťaží sa z nášho pohľadu neriešia 
primárne problémy slovenského futbalu. 
 

2. Z pohľadu kvality rozdelenia družstiev momentálne pôsobiacich v II. lige SMD 
Východ a Západ, TÚ SFZ vyhodnocuje rozdelenie družstiev (klubov) za športovo 
objektívne a vyvážené. 
 

3. TÚ SFZ súhlasí s názorom, že zosúladenie teritoriálneho rozdelenia Slovenska 
v súťažiach riadených SFZ na „Východnú“ a „Západnú“ časť je logický krok do 
budúcna. V prípade, že sa VV SFZ rozhodne pre reorganizáciu, na základe predošlých 
skúseností navrhujeme, aby sa táto hranica stala nemennou na minimálne 5 ročné 
obdobie. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie stanovisko Technického úseku SFZ k návrhu 
reorganizácie II. ligy SMD Východ a Západ. 

2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na reorganizáciu II. ligy 
SMD Východ a Západ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 1 (J. Jánošík) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 



K bodu 13: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil novelu Stanov SFZ. 
 

1. V Čl. 32 ods. 1 písmeno h) znie: 
 
„h) predložiť zmluvu uvedenú v § 8 ods. 4 Zákona o športe do 30 dní od jej uzavretia na účely 
jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej SFZ,”. 
 
Dôvody:  
Navrhovanou úpravou sa odstraňuje nedostatok, ktorý bol konštatovaný v Správe o kontrolnej 
činnosti č. 2020/008 zo 17.2.2020 vypracovanej hlavným kontrolórom športu, ktorej 
predmetom bolo posúdenie súladu stanov SFZ s požiadavkami na obsah stanov národného 
športového zväzu podľa Zákona o športe.  

V čl. 32 ods. 1 písm. h) stanov SFZ nebola uvedená „iná zmluva”, ktorá bola doplnená do § 8 
ods. 4 Zákona o športe jeho ostatnou novelou (zákon č. 6/2020 Z. z.) s účinnosťou od 1. februára 
2020, pričom táto zmluva je určená pre takých športovcov, ktorí budú vykonávať šport ako 
samostatne zárobkovo činná osoba v obchodnoprávnom vzťahu napriek tomu, že ich 
vykonávanie športu pre športový klub bude spĺňať všetky zákonné znaky zákonnej práce.  

Vzhľadom na to, že zoznam zmlúv uvedený v § 8 ods. 4 Zákona o športe sa môže v budúcnosti 
znovu zmeniť, navrhuje sa nahradenie výpočtu zmlúv podľa Zákona o športe iba odkazom na 
príslušné ustanovenie Zákona o športe, kde sú tieto zmluvy vymenované.  

2. V Čl. 38 ods. 2 písmeno c) znie: 
 
„c) v orgáne na riešenie sporov  

1. s výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným 
výborom, 

2. so zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov,  
3. so zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov, 
4. s majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi 

na riešenie sporov,  
5. s členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne 

právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov, 
alebo  

6. s účastníctvom v združení vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na 
základe zmluvy o združení podľa Občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba 
podľa druhého alebo tretieho bodu“. 

 
Dôvody:  
Navrhovaná úprava 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 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; pred orgánmi na riešenie sporov. 

Rovnako bude nezlučiteľné, aby členom orgánu na riešenie sporov bol právnik, ktorý zastupuje 
záujmovú organizáciu hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov.  

Ďalším prípadom nezlučiteľnosti bude, keď člen orgánu na riešenie sporov bude členom 
združenia vytvoreného za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení 
podľa § 829 až 841 Občianskeho zákonníka (§ 13 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii) s 
právnikom, ktorý zastupuje účastníka konania pred orgánom na riešenie sporov alebo 
záujmovú organizáciu hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov.  

„Futbaloví sudcovia” nebudú môcť byť zároveň „advokátmi” v sporoch, ktoré sa rozhodujú na 
“futbalových súdoch”, aby nemohli vyvolávať pochybnosť o ich výhode či dokonca možnosti 
pôsobiť na svojich kolegov „futbalových sudcov” pôsobiacich na tom istom orgáne. 
Zastupovanie účastníkov pred orgánmi na riešenie sporov „futbalovými sudcami” môže 
vyvolať narušenie dôstojnosti „sudcovskej” funkcie a viesť k ohrozeniu alebo narušeniu dôvery 
v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie orgánov SFZ na riešenie sporov. 
Z rovnakého dôvodu sa navrhuje upraviť aj nezlučiteľnosť právneho zastupovania záujmovej 
organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov s členstvom v orgáne na riešenie sporov. 
„Futbaloví sudcovia” nebudú môcť byť zainteresovaní na výsledku konania ani iným priamym 
či nepriamym spôsobom. Podobný princíp sa uplatňuje aj v iných národných futbalových 
asociáciách (napr. Česká republika) a je bežným štandardom aj pri súdnych konaniach v rámci 
všeobecnej sústavy súdov SR, ČR a iných štátov vo vzťahu k sudcom. 

Zároveň bude navrhnuté, aby pre členov orgánov SFZ na riešenie sporov boli predpisom SFZ 
upravené paušálne náhrady za ich dôležitú odbornú činnosť pre SFZ, ktoré budú rozpočtovo 
pokryté poplatkami, ktoré uhrádzajú účastníci za konanie pred týmito orgánmi.  

 
3. V Čl. 39 odsek 1 znie: 

 
„(1) O odvolaní člena orgánu na riešenie sporov alebo člena kontrolného orgánu 

rozhoduje konferencia. O odvolaní člena iného orgánu SFZ rozhoduje orgán SFZ, ktorý 
dotknutú osobu do funkcie zvolil alebo ustanovil. Konferencia môže odvolať člena orgánu na 
riešenie sporov z funkcie, ak sa jeho spôsob výkonu funkcie alebo jeho činnosť ako člena SFZ 
dostali do zásadného rozporu s predpismi a záujmami SFZ, najmä ak porušil princíp 
nezlučiteľnosti výkonu funkcií v orgáne na riešenie sporov podľa čl. 38 ods. 2 písm. c) alebo 
sa dopustil iného protiprávneho konania alebo hrubo nemorálneho konania, ktoré je 
nezlučiteľné s postavením člena orgánu na riešenie sporov. K návrhu na odvolanie člena orgánu 
na riešenie sporov sa prikladá stanovisko právneho kolégia SFZ k dôvodom odvolania. 
 
Dôvody:  
Uvedená úprava reaguje na úpravu otázky nezlučiteľnosti výkonu funkcie člena orgánu na 



riešenie sporov. Uvedené ustanovenie normuje zákonný dôvod na odvolanie člena orgánu na 
riešenie sporov v prípade, ak by sa dostal do konfliktu záujmu a napĺňal znenie čl. 38 ods. 2 
písm. c) stanov SFZ.  

Zároveň sa jednoznačne upravuje oprávnenie a zároveň povinnosť konferencie SFZ odvolať z 
funkcie člena orgánu SFZ na riešenie sporov aj vtedy, ak sa dopustí protiprávneho konania 
alebo hrubo nemorálneho konanie, ktoré je nezlučiteľné s ďalším výkonom funkcie v orgáne na 
riešenie sporov. Aby si orgány na riešenie sporov si udržiavali svoj kredit a dôveru v ich 
odbornosť, nestrannosť a nezávislosť, pôsobenie v týchto orgánoch si vyžaduje vysoký morálny 
kredit, nestrannosť a nezávislosť členov orgánov na riešenie sporov.  

Členovia orgánov na riešenie sporov sa od momentu zvolenia za členov týchto orgánov majú 
správať a konať ako nestranní a nezávislí odborníci - „futbaloví sudcovia”. Svoju rozhodovaciu 
činnosť, ale aj inú činnosť vykonávanú v rámci organizovaného futbalu majú vykonávať 
spôsobom, ktorý sa objektívne javí aj pre nezainteresovanú osobu – ako nestranný a nezávislý. 
Pri osobách pôsobiacich v orgánoch na riešenie sporov sú preto celkom opodstatnene nároky 
na ich morálny a profesijný kredit, nezávislosť a nestrannosť výkonu ich funkcie tie najvyššie. 
Inak by mohli ich aktivity, konanie či správanie, spochybniť dôveryhodnosť, kredit, či vnímanie 
nestrannosti a nezávislosti nielen orgánov na riešenie sporov ale aj SFZ a slovenského futbalu 
ako celku.  

Návrh na odvolanie člena orgánu na riešenie sporov z funkcie bude oprávnený v súlade s čl. 
39 ods. 6 predložiť na konferenciu prezident SFZ ako najvyšší predstaviteľ SFZ, ktorý 
zodpovedá nielen voči členom SFZ ale aj celospoločensky za dobré meno, ako aj ostatní 
členovia výkonného výboru. Ďalej kontrolór SFZ ako najvyšší kontrolný orgán SFZ, generálny 
sekretár SFZ a rovnako aj predseda orgánu na riešenie sporov, v ktorom vykonáva funkciu 
dotknutý člen orgánu na riešenie sporov.  

K návrhu na odvolanie sa prikladá stanovisko právneho kolégia SFZ, ktoré by sa malo vyjadriť 
k nezlučiteľnosti výkonu funkcie vzhľadom na posudzované konanie alebo správanie dotknutého 
člena orgánu na riešenie sporov. O odvolaní člena iného orgánu SFZ ako orgánu na riešenie 
sporov bude rozhodovať ten orgán SFZ, ktorý dotknutú osobu do funkcie zvolil alebo ustanovil. 
 

4. V Čl. 41 ods. 2 písmeno f) znie: 
 
„f) písm. f) až h) volia a odvolávajú členovia združenia, ktoré je pridruženým členom SFZ a 
ktoré delegát zastupuje.”. 
 
Dôvody:  
Spresňuje sa úprava vo vzťahu k delegátom konferencie SFZ, aby bolo jednoznačne ustanovené, 
že na voľbe delegáta Konferencie SFZ sa môžu podieľať iba tie združenia trénerov, rozhodcov 
a hráčov, respektíve ich členovia, ktoré sú v čase voľby pridruženými členmi SFZ, t. j. akceptujú 
a dodržujú predpisy a rozhodnutia SFZ a jeho orgánov, ktorým sa prijatím členstva podriadili 
a SFZ im garantuje uplatňovanie ich členských práv. 
 

5. V Čl. 48 odsek 5 znie: 



 
„(5) Pri voľbe člena výkonného výboru podľa článku 48 ods. 2 písm. f) musí byť 

kandidát navrhnutý  
a) združením hráčov, ktoré je členom SFZ alebo  
b) najmenej 50 hráčmi, ktorí sú členmi SFZ.”. 
 
Dôvody:  
V doterajšom znení stanov SFZ bola pri navrhovaní člena výkonného výboru SFZ za hráčov 
zvýhodnená záujmová organizácia hráčov, ktorá je členom FIFPro a zároveň je aj členom SFZ. 
Ak taká neexistuje, v druhom rade mohla navrhnúť kandidáta na člena výkonného výboru SFZ 
za hráčov záujmová organizácia hráčov, ktorá je členom SFZ a až keď by takáto organizácia 
neexistovala mohla kandidáta na člena výkonného výboru SFZ za hráčov navrhnúť skupina 
najmenej 50 hráčov/hráčiek futbalu alebo futsalu.  

Volebnej komisii SFZ boli adresované námietky právnika zastupujúceho záujmy ÚFP k 
uvedeným pravidlám volieb podľa stanov SFZ, v ktorých sa pisateľ námietky domáhal postupu 
podľa § 19 ods. 1 písm. e) Zákona o športe, hoci práve ÚFP ako člen FIFPro má, resp. mohla 
by mať, podľa súčasného znenia stanov SFZ výlučné právo navrhovať člena výkonného výboru 
SFZ za hráčov, t. j. námietka zástupcu ÚFP smerovala k tomu, aby Volebná komisia SFZ 
pripustila rovnocennú alternatívu pri navrhovaní kandidátov a to buď záujmovou organizáciou 
hráčov alebo skupinou najmenej 50 hráčov.  

Napriek tomu, že SFZ zastáva názor, že aj súčasné znenie stanov SFZ je 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. 
 

6. V Čl. 55 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d). 
  

7. V Čl. 55 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: 
 
„e) v dôsledku nezískania alebo straty odbornej spôsobilosti kontrolóra národného športového 
zväzu podľa Zákona o športe.“. 
  
Dôvody: 
Úpravou čl. 55 stanov SFZ v odseku 2 a 3 sa sleduje najmä spresnenie náležitostí pre voľbu 
kontrolóra SFZ v súlade s § 11 ods. 3 Zákona o športe, podľa ktorého sa na výkon funkcie 
kontrolóra národného športového zväzu vyžaduje aj odborná spôsobilosť kontrolóra 
preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu zameraného 
na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Skúška sa musí vykonať do troch 
mesiacov od ustanovenia kontrolóra národného športového zväzu do funkcie. Výnimkou sú 
prípady, ak je kontrolór národného športového zväzu zvolený opätovne (na ďalšie funkčné 
obdobie) alebo ak odbornú spôsobilosť kontrolór národného športového zväzu získal ešte pred 
jeho zvolením. Odbornú spôsobilosť kontrolór národného športového zväzu preukazuje 



úspešným absolvovaním skúšky každé štyri roky odo dňa vykonania ostatnej skúšky. Vykonanie 
skúšky kontrolóra národného športového zväzu zabezpečuje hlavný kontrolór športu.  
 

8. V Čl. 59 odsek 7 znie: 
 

„(7) Predsedu komory a podpredsedu komory volí 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.“. 
 

Dôvody:  
Potreba zmeny uvedeného ustanovenia stanov SFZ vznikla aj na základe Správy o kontrolnej 
činnosti č. 008/2020 zo 17.2.2020 zo strany Hlavného kontrolóra športu SR, ktorý vo svojej 
správe vytkol nedostatok stanov SFZ spočívajúci v tom, že podľa stanov SFZ sa z navrhnutých 
kandidátov dostanú do volieb na konferencii len tí kandidáti na predsedu alebo podpredsedu 
Komory, ktorých schváli plénum komory. Stanovisko pléna komory by podľa správy Hlavného 
kontrolóra športu SR malo mať len odporúčací charakter.  

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. f) 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 ako cez požiadavky odbornej a morálnej spôsobilosti. 

Požiadavka na nestrannosť (nielen subjektívnu ale aj objektívnu) a nezávislosť predsedu a 
podpredsedu komory od záujmových skupín pôsobiacich vo futbale a od ich záujmových 
organizácií vyplýva okrem iného aj s § 52 ods. 3 Zákona o športe, podľa ktorého „orgány na 
riešenie sporov vykonávajú pôsobnosť podľa odseku 2 v súlade s pravidlami súťaže, predpismi 
športovej organizácie, ku ktorej má príslušnosť, medzinárodnými športovými pravidlami, 
predpismi a rozhodnutiami pri dodržiavaní zásad spravodlivého procesu”. Splnením 
požiadavky nielen subjektívnej ale aj objektívnej nestrannosti a nezávislosti predsedu a 
podpredsedu komory sa v súlade s judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale aj 
Európskeho súdu pre ľudské práva zabezpečí vyváženosť zloženia trojčlenných senátov 
profesionálneho futbalu i senátov amatérskeho futbalu (v každom senáte je jeden člen senátu 
zvolený za hráčov a jeden člen senátu zvolený za kluby), ktorým v súlade s čl. 59 ods. 10 stanov 
SFZ predsedá vždy predseda komory alebo podpredseda komory a obdobné je to aj v 
odvolacích senátoch komory. Nestrannosťou a nezávislosťou predsedu senátu ako tretieho 
člena senátu sa zabezpečí dodržanie zásad spravodlivého procesu. 



Navrhovanou úpravou sa odstraňuje nedostatok, ktorý bol konštatovaný v Správe o kontrolnej 
činnosti č. 2020/008 zo 17.2.2020 vypracovanej hlavným kontrolórom športu, ktorej 
predmetom bolo posúdenie súladu stanov SFZ s požiadavkami Zákona o športe. 

V prípade, ak by na základe odstránenia nedostatkov nebol dosiahnutý úplný súlad stanov SFZ 
s obsahom § 19 až 23 Zákona o športe, SFZ ako národnému športovému zväzu by hrozilo riziko 
straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 ods. 5 Zákona o športe, čo by 
mohlo mať za následok stratu nárokovateľného ročného príspevku zo štátneho rozpočtu vo 
výške viac ako 11 mil. eur ako aj nemožnosť poskytnutia ďalších štátnych prostriedkov (dotácií) 
na projekty realizované SFZ a jeho členmi. Preto je v tomto smere potrebné pristupovať k 
úpravám stanov SFZ veľmi zodpovedne a jednoznačným spoločným cieľom všetkých členov 
SFZ musí byť dosiahnutie absolútneho súladu stanov SFZ s požiadavkami a pravidlami pre 
národné športové zväzy ustanovenými v § 19 až 23 Zákona o športe. 

Zavedenie nového spôsobu voľby predsedu a podpredsedu vychádza zo vzájomných rokovaní 
medzi ÚLK, ÚFP a SFZ. Aj napriek tomu, že SFZ vytvoril v predchádzajúcej novele poriadku 
Komory SFZ pre riešenie sporov (novela z 12. decembra 2017), spôsob voľby predsedu 
a podpredsedu spôsobom, ktorý garantoval navrhnutie plénom komory z osôb navrhnutých 
členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory mohol byť navrhnutý 
kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za 
hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory zvolených za kluby. Tento 
postup bol nadčasový a apolitický, keďže predpokladal a umožňoval, že predsedu a 
podpredsedu „futbalového súdu” mali vybrať a predložiť na schválenie konferencii výhradne 
predstavitelia „súdnej moci” vo futbale. Vzhľadom na ultimatívne požiadavky ÚFP, aby bolo 
vedenie komory kreované na základe princípu parity politickou dohodou medzi ÚFP a ÚLK, 
ktoré uplatňovala prostredníctvom „sudcov” v komore zvolených za profesionálnych hráčov, 
opakovane nedošlo k schváleniu kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory a ich 
predloženiu na konferenciu SFZ. 

Z dôvodu, že na konferenciu SFZ konanú dňa 1. marca 2019 a 27. júna 2019 nebol plénom 
komory navrhnutý žiadny kandidát na funkciu predsedu komory ani na funkciu podpredsedu 
komory, konferencia dočasne poverila výkonom funkcie predsedu komory člena komory 
zvoleného za amatérskych hráčov a výkonom funkcie podpredsedu bývalú podpredsedníčku 
komory, ktorej funkčné obdobie uplynulo ešte v roku 2018. SFZ v druhom polroku 2019 viedlo 
odbornú diskusiu o tom, na akom princípe by malo byť kreované vedenie komory SFZ pre 
riešenie sporov. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť vyvážené zloženie senátov komory sa 
právnická komunita pôsobiaca vo futbale jednoznačne priklonila k princípu odbornosti a k 
potrebe zabezpečiť objektívnu nestrannosť nielen u predsedu komory a podpredsedu komory 
ale aj u ostatných členov orgánov na riešenie sporov. S týmto konceptom súhlasil výkonný výbor 
SFZ aj Prezídium ÚLK. Zástupcovia ÚFP naďalej požadujú uplatnenie princípu parity 
prípadne princípu konsenzu takým spôsobom, aby mali priamy vplyv na to, kto bude predsedom 
komory a/alebo podpredsedom komory. 

Napriek tomu, že dočasné poverenie môže trvať až dva roky, SFZ nechce stabilizáciu situácie 
vo vedení komory odkladať, najmä keď opakovane dochádza zo strany ÚFP ku spochybňovaniu 
rozhodnutia konferencie SFZ o dočasnom poverení predsedu komory a podpredsedníčky 



komory a zároveň aj ich mandátu dočasne povereného predsedu komory a podpredsedníčky 
komory (petícia hráčov, výzva podpredsedníčke na vzdanie sa funkcie, požiadavka na ich 
odvolanie, vrátane predloženia návrhu na podpredsedu komory na konferenciu 27.6.2019). 
Táto situácia je z dlhodobého hľadiska neprijateľná a neúnosná, nakoľko zaťažovala okrem 
dočasne poverených predsedu a podpredsedníčky komory aj ostatných členov komory a 
podstatne narúšala odborné pôsobenie, činnosť komory a vzťahy jej členov.  

9. Článok 61a vrátane nadpisu znie: 
 

„Článok 61a  
Právne kolégium SFZ 

 
(1) Právne kolégium SFZ je poradným orgánom SFZ, ktorý posudzuje odbornosť, 

nestrannosť a nezávislosť kandidátov navrhnutých na funkciu predsedu alebo podpredsedu 
komory na riešenie sporov. Právne kolégium SFZ môže plniť na základe žiadosti kontrolóra 
alebo generálneho sekretára aj iné úlohy súvisiace najmä s posudzovaním odbornosti, 
nezlučiteľnosti výkonu funkcií a konfliktu záujmov. 

(2) Právne kolégium SFZ na základe posúdenia odbornosti, nestrannosti a nezávislosti 
kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu komory na riešenie sporov vytvorí zoznam s 
poradím vhodných kandidátov na funkciu predsedu komory a zoznam s poradím vhodných 
kandidátov na funkciu podpredsedu komory.  

(3) Členmi právneho kolégia SFZ sú člen výkonného výboru pre legislatívno-právne 
otázky a predsedovia a podpredsedovia orgánov na riešenie sporov, ktorí majú právnické 
vzdelanie. Členmi právneho kolégia SFZ sú aj predseda a podpredseda komory, ktorým 
naposledy uplynulo funkčné obdobie. 

(4) Ak niektorá z osôb uvedených v odseku 3 bola navrhnutá za kandidáta na funkciu 
predsedu komory alebo podpredsedu komory, nemôže sa zúčastňovať na posudzovaní 
kandidátov. 

(5) Činnosť právneho kolégia SFZ koordinuje generálny sekretár, ktorý predloží 
zoznamy kandidátov podľa odseku 2 volebnej komisii. Volebná komisia určí termín na 
predkladanie kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu komory tak, aby právne kolégium 
SFZ malo najmenej 10 dní na posúdenie navrhnutých kandidátov a vytvorenie zoznamu. 

(6) Generálny sekretár zašle zoznamy kandidátov podľa odseku 2 aj delegátom 
konferencie. Zoznam kandidátov a ich poradie určené právnym kolégiom SFZ nie sú pre 
delegátov záväzné.“. 
 
Dôvody:  
Navrhuje sa vytvorenie nového poradného orgánu SFZ s názvom právne kolégium SFZ, ktorého 
členmi budú právnici pôsobiaci v orgánoch SFZ na riešenie sporov volení konferenciou a člen 
výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky.  

Základnou úlohou tohto poradného orgánu pozostávajúceho z právnych autorít pôsobiacich v 
slovenskom futbale bude posudzovať odbornosť, nestrannosť a nezávislosť kandidátov 



navrhnutých na funkciu predsedu alebo podpredsedu komory na riešenie sporov. Právne 
kolégium z návrhov na predsedu a podpredsedu komory na riešenie sporov vyhotoví zoznam 
vhodných kandidátov s určením ich poradia, ktorý bude mať pre delegátov konferencie SFZ 
povahu odporúčania, nakoľko podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o športe musia pravidlá 
národného športového zväzu rešpektovať pravidlo, že „každý člen národného športového zväzu 
môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu”.  

S ohľadom na uvedenú zákonnú požiadavku budú všetci kandidáti na funkciu predsedu alebo 
podpredsedu komory na riešenie sporov predložení konferencii SFZ ale s odborným posúdením 
ich predpokladov na výkon príslušnej funkcie právnym kolégiom SFZ. Malo by ísť o proces 
posudzovania odbornej, manažérskej a morálnej spôsobilosti kandidátov na predsedu a 
podpredsedu komory na riešenie sporov podobný ako je využívaný aj pri navrhovaní 
kandidátov na sudcov ústavného súdu. 

Doterajší stav, keď kandidátov na funkciu predsedu alebo podpredsedu komory na riešenie 
sporov malo predložiť plénum komory uvedenej zákonnej požiadavke nevyhovoval avšak 
doposiaľ tento nedostatok nikto nenamietal ani nekonštatoval zrejme aj z toho dôvodu, že 
pôvodný systém schvaľovania kandidátov na funkciu predsedu alebo podpredsedu komory na 
riešenie sporov bol výlučne kompenciou pléna komory ako orgánu „súdnej” moci vo futbale, 
ktorého návrh bol predložený konferencii SFZ ako najvyššiemu (zákonodárnemu) orgánu 
národného športového zväzu. 

Volebná komisia SFZ bude určovať lehotu na predkladanie kandidátov na funkciu predsedu 
alebo podpredsedu komory na riešenie sporov tak, aby právne kolégium SFZ malo najmenej 
10 dní na riadne posúdenie navrhnutých kandidátov na uvedené funkcie. 

Činnosť právneho kolégia SFZ bude koordinovať generálny sekretár SFZ, ktorý bude 
predkladať zoznamy kandidátov jednak Volebnej komisii SFZ, ktorá pripravuje voľby a zašle 
ich aj delegátom konferencie SFZ ako podklady/materiály k príslušnému bodu konferencie, aby 
sa s nimi delegáti mohli oboznámiť.  

Predpokladá sa, že právne kolégium SFZ bude na základe žiadosti kontrolóra alebo 
generálneho sekretára SFZ plniť aj iné úlohy súvisiace najmä s posudzovaním odbornosti, 
nezlučiteľnosti výkonu funkcií a konfliktu záujmov v rámci výkonu funkcií v organizovanom 
futbale. 

10. Článok 72a vrátane nadpisu znie: 
 

„Článok 72a 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 28. februára 2020 

 
(1) Člen orgánu na riešenie sporov je povinný do 60 dní od schválenia týchto Stanov 

spĺňať podmienky zlučiteľnosti výkonu jeho funkcie v orgáne na riešenie sporov v znení 
účinnom od schválenia týchto Stanov a v tejto lehote je povinný predložiť generálnemu 
sekretárovi písomne vyhlásenie o zlučiteľnosti výkonu jeho funkcie. 

(2) Ak člen orgánu na riešenie sporov povinnosť podľa odseku 1 nesplní ani na výzvu 
generálneho sekretára alebo ak vo vyhlásení o zlučiteľnosti výkonu jeho funkcie uvedie 



nepravdivé údaje, generálny sekretár predloží výkonnému výboru návrh na pozastavenie 
výkonu jeho funkcie v orgáne na riešenie sporov a na najbližšiu konferencii predloží návrh na 
jeho odvolanie postupom podľa čl. 39 ods. 2. 

(3) Ak člen orgánu na riešenie sporov zastupoval účastníka konania pred orgánom na 
riešenie sporov pri procesných úkonoch uskutočnených v čase pred podaním vyhlásenia podľa 
odseku 1, táto skutočnosť nezakladá konflikt záujmov alebo rozpor s princípom nezlučiteľnosti 
funkcií podľa článku 38 ods. 2 písm. c), ak oprávnenie člena orgánu na riešenie sporov na 
zastupovanie účastníka konania v konaní pred orgánom na riešenie sporov zanikne v lehote 
podľa odseku 1. Zánik zastupovania účastníka konania je člen orgánu na riešenie sporov 
povinný preukázať v konaní pred orgánom na riešenie sporov, v ktorom vystupoval ako 
zástupca účastníka konania v lehote 60 dní od schválenia týchto Stanov. 

Dôvody:  
Upravuje sa proces overenia 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 to, aby predložili/zaslali generálnemu 
sekretárovi SFZ vyhlásenie o tom, že nezastupujú žiadneho účastníka v konaní pred orgánmi 
SFZ na riešenie sporov. Lehota 60 dní by mala byť postačujúca na to, aby v prípade, ak členovia 
orgánov na riešenie sporov zastupujú účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov, aby 
toto zastupovanie ukončili a predložili požadované vyhlásenie generálnemu sekretárovi SFZ.  

Ak člen orgánu na riešenie sporov vyhlásenie nepredloží, ani na základe písomnej (postačuje 
aj emailom na adresu používanú pri komunikácii v rámci SFZ - viď čl. 2 písm. r) stanov SFZ) 
výzvy generálneho sekretára, generálny sekretár predloží najprv návrh na pozastavenie výkonu 
funkcie na najbližšie zasadnutie výkonného výboru SFZ (bezodkladne) a následne na najbližšiu 
konferenciu SFZ predloží návrh na odvolanie člena orgánu na riešenie sporov pri dodržaní 
pravidla o práve na obhajobu podľa čl. 39 stanov SFZ. 

Zároveň sa rieši situácia, ktorá môže nastať v prechodnom období, keď člen komory zastupuje 
alebo zastupoval účastníka konania v konaní pred orgánom na riešenie sporov, ale rozhodol 
sa zastupovanie účastníka konania ukončiť tak, aby takéto predchádzajúce zastupovanie 
účastníka konania pred orgánom na riešenie sporov nazakladalo automaticky nezlúčiteľnosť 
výkonu funkcie v orgáne na riešenie sporov, ktorého dôsledkom by malo byť dočasné 
pozastavenie výkonu funkcie a odvolanie. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na zmenu a doplnenie 
Stanov SFZ. 

2) VV SFZ odporúča Volebnej komisii SFZ zohľadniť pripravovanú zmenu 
a doplnenie SFZ pri rozhodovaní a zaraďovaní kandidátov na volené funkcie na 
blížiacej sa Konferencii SFZ v záujme pripustenia volebnej súťaže.   

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12 

Proti – 0 



Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 14: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Volebného poriadku SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil novelu Volebného 
poriadku SFZ. 
 
V čl. 2 ods. 5 sa pripája nové písmeno h), ktoré znie: 
 
„h) vyhlásenie kandidáta o jeho nestrannosti a nezávislosti od hráčov, trénerov, rozhodcov a 
klubov a od ich záujmových organizácii, ak ide o kandidáta na funkciu predsedu alebo 
podpredsedu orgánu na riešenie sporov; vo vyhlásení kandidát uvedie aj svoje vzťahy ku 
konkrétnym hráčom, trénerom, rozhodcom a klubom, ktoré zakladajú konflikt záujmov.”. 
 
Dôvody: 
Navrhuje sa, aby každý kandidát na funkciu predsedu alebo podpredsedu orgánu na riešenie 
sporov pri svojom navrhnutí sám posúdil vhodnosť svojej osoby na výkon 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 od záujmovej skupiny hráčov, 
trénerov, rozhodcov alebo klubov. Ak by išlo o vzťah kandidáta ku konkrétnemu hráčovi, 
trénerovi, rozhodcovi alebo klubu, v takom prípade by bol 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. 
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na zmenu a doplnenie 
Volebného poriadku SFZ. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 15: Informácia o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny 
príspevok a výchovné v prípade zániku členstva 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že prostredníctvom 
uvedeného projektu, ktorý SFZ spustil vylúčením klubov na konferencii SFZ dňa 28. júna 2018, 
pokračoval SFZ vylúčením klubov na konferencii konanej dňa 1. marca 2019, celkovo bolo 



vylúčených 1260 klubov. Od obdobia 28. júna 2018 SFZ prijal platby vo výške 327 562, 78 
EUR, odhad na prebiehajúce konania vymáhania právnych nárokov sú vo výške 64 896,18 EUR. 
Celkový odhad v súvislosti s aktuálnym prestupovým obdobím počas zimy v sezóne 2019/2020 
nebol ešte zohľadnený. 
 
Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 1. mája 2019 rozhodol o spôsobe prerozdelenia 
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 3 sezón pracuje s mládežou), prináleží danému klubu ako 
športovému nástupcovi 90% zo sumy uplatnenej zo strany SFZ. 

2.  V prípade, že klub, ktorý už nie je členom SFZ, nemá v rámci svojej oblastnej príslušnosti 
športového nástupcu 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 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 
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. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie 
na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva. 

2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie vylúčiť kluby podľa predloženého 
zoznamu, ktoré neprihlásili žiadne svoje družstvo do súťaže riadenej SFZ alebo 
členom SFZ v dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 16: Prerokovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil doručenú žiadosť o 
registráciu za pridruženého člena, podanú 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 informoval, že Slovenskému futbalovému zväzu bola doručená žiadosť 
občianskeho združenia s názvom Liga na ochranu slovenských športovcov o registráciu, 
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. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť Ligu na ochranu slovenských 
športovcov za pridruženého člena SFZ. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 17: Schvaľovanie návrhu na dodatočné rozdelenia finančných prostriedkov z 
UEFA Solidarity Payment za súťažný ročník 2018/19 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo prezidentovi ÚLK Ivanovi Kozákovi, 
ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na dodatočné rozdelenie finančných prostriedkov z 
UEFA Solidarity Payment za súťažný ročník 2018/19. Návrh prišiel na základe písomného 
informovania UEFA o navýšení finančných prostriedkov. 
Návrh na dodatočné rozdelenie finančných prostriedkov bol prerokovaný na Prezídiu ÚLK. 
 



 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na dodatočné rozdelenia finančných prostriedkov z UEFA 
Solidarity Payment za súťažný ročník 2018/19. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 18: Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže na rok 2020 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo viceprezidentovi SFZ pre štátnu 
reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karolovi Belaníkovi, ktorý predstavil návrh termínovej 
listiny mládeže na rok 2020. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže na rok 2020. 
 



Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 19: Schvaľovanie návrhu zloženia realizačných výberov mládeže Slovenska – jar 
2020 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo viceprezidentovi SFZ pre štátnu 
reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karolovi Belaníkovi, ktorý predstavil návrh zloženia 
realizačných výberov mládeže Slovenska – jar 2020. 
 

 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných výberov mládeže Slovenska – jar 2020. 
 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 20: Informácia o aktuálnom stave projektu technológie VAR 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi rozvoja rozhodcovstva 
a Konvencie UEFA Vladimírovi Medveďovi, ktorý informoval o aktuálnom stave 
implementácie projektu zavedenia systému VAR pre jeho využívanie v súťaži Fortuna liga 
s plánovaným nasadením od začiatku súťažného ročníka 2020/2021.  

A. Obstaranie dodávateľa systému VAR a vybudovanie simulátora / školiaceho 
strediska. 

Pre obstaranie dodávateľa technických prostriedkov systému VAR v minimálne požadovanej 
kvalite podľa štandardov IFAB / FIFA pre potreby SFZ bola v mesiaci August 2019 vyhlásená 
verejná obchodná súťaž, s ktorej víťazom bola uzatvorená zmluva na dodávku 2 systémov 
(simulátorov) VAR. Tieto boli v mesiaci Október 2019 nainštalované v priestoroch NTC SFZ 
v Senci a následne bol na hracej ploche ihriska s umelou trávou v priebehu mesiacov December 
2019 – Január 2020 nainštalovaný káblový a kamerový systém (elektr. a optické káble / statické 
PTZ kamery) pre zabezpečenie „live“ signálu pre simulátor VAR  zo stretnutí tam hraných. 
Pre obstaranie technických prostriedkov prevádzkovania systému VAR bola v mesiaci Január 
2019 vyhlásená verejná obchodná súťaž, s ktorej víťazom bola uzatvorená zmluva na dodanie 2 
ks transportných vozidiel pre systém VAR v mesiaci Február 2020 a v súčasnej dobe sa 
pripravuje technická špecifikácia a zmluva s dodávateľom na vybavenie týchto vozidiel 
potrebnými technickými prostriedkami a systémom VAR.  

B. Vyškolenie rozhodcov pre používanie systému VAR. 

Pre školenie rozhodcov (spolu 32 R a AR pre funkciu VAR a AVAR) bol pripravený plán 
školení a tréningov, ktorý je zložený z teoretickej (vyhodnocovanie sledovaných videoklipov) 
a praktickej časti (vyhodnocovanie živých simulácií situácií v tréningovom režime a následne 
aj stretnutí (prípravných a aj súťažných) v tzv.. „off-line“ a „on-line“režime). Dňa 11. 
Novembra 2019 sa konalo úvodné oboznámenie so systémom VAR a začali sa teoretické 
školenia s následným riešením situácií videoklipov. V termíne do konca mesiaca Február 2020 
bude ukončená ako teoretická príprava, tak už aj prevažná časť tréningov a v tzv. „off-
line“ režime sledovaní prípravných stretnutí.  
Následne sa podľa plánu v mesiaci Marec 2020 ukončí tréningový proces živých simulácií na 
hracej ploche a začne sa školenie VAR tímov (už len vybraných R a AR) vo fáze tzv. „on-
line“ sledovania súťažných stretnutí. 

C. Technická príprava prevádzkovania systému VAR. 

Pre prevádzkovanie systému VAR je okrem už uvedeného ešte potrebné zabezpečiť tzv. 
„certifikáciu“ jednotlivých štadiónov klubov Fortuna ligy pre priame overenie technického 
zabezpečenia získavania videosignálu pri dodržaní potrebných technických parametrov (počas 
TV prenosov zo stretnutí FL).  
Záverom tejto stručnej informácie je potrebné uviesť že sa jedná len o základnú informáciu a  
nakoľko pri tomto projekte je potrebná súčinnosť mnohých pracovníkov z rôznych oblastí a aj 
z dôvodu, že jednotlivé súčasti projektu sa členia na mnoho ďalších kategórií, nie sú v tomto 
dokumente uvedené všetky detaily riešenia a členenia projektu pre zavedenie systému VAR 
v podmienkach SFZ. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave projektu technológie VAR. 
 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 21: Informácia o výsledkoch stretnutia zástupcov SFZ, ÚLK a ÚFP k projektu 
FIFA NDRC 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členov VV SFZ informoval ako sa chronologicky 
vyvíjal pilotný projekt FIFA, do ktorého sa SFZ zapojil v roku 2017. 
 
Jeho cieľom bolo vytvorenie orgánu na riešenie sporov, ktorý bude vyhovovať odporúčaniam 
FIFA pre národné komory pre riešenie sporov (NDRC - National Dispute Resolution Chamber) 
pri rešpektovaní požiadaviek národnej legislatívy. Podmienkou pre úspešné zavŕšenie projektu, 
na ktorý FIFA alokovala sumu 40.000 USD, bolo dosiahnutie konsenzu na vytvorenom 
národnom riešení medzi zástupcami hráčov (ÚFP), zástupcami klubov (ÚLK) a SFZ ako 
iniciátorom celého projektu. 
Vzhľadom na to, že počas pomerne dlhého obdobia nedošlo ku dosiahnutiu konsenzu na riešení 
ani na bilaterálnej úrovni medzi zástupcami ÚLK a ÚFP, respektíve práve naopak prehĺbili sa 
rozdiely v základných východiskách a cieľoch projektu medzi SFZ a ÚFP, po prerokovaní 
vývoja a stavu projektu FIFA NDRC Výkonný výbor SFZ rozhodol dňa 18.2.2020 o ukončení 
projektu, o čom informoval zástupcov ÚLK a ÚFP na spoločnom zasadnutí dňa 24.2.2020. 
Zásadný rozdiel vo východiskách SFZ a ÚFP spočíval v tom, že ÚFP trvala na dodržaní 
nezáväzných odporúčaní FIFA aj v takých otázkach, ktoré podľa názoru SFZ zákon o športe 
prikazuje riešiť inak a tiež žiadala o uplatnenie princípu parity zastúpenia hráčov a klubov a 
neskôr konsenzu tam, kde bol SFZ presvedčený o správnosti uplatnenia princípu odbornosti a 
potrebe nestrannosti a nezávislosti predsedu a podpredsedu komory pre riešenie sporov od 
záujmových skupín vo futbale. 
Podľa zákona o športe má o voľbe predsedu a podpredsedu orgánov na riešenie sporov 
rozhodovať najvyšší orgán t. j. konferencia SFZ a to bez akéhokoľvek obmedzenia (§ 19 
ods. 1 písm. f) ZoŠ). 
Ďalšie ustanovenie Zákona o športe uvádza, že „každý člen národného športového zväzu 
môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu” (§ 
19 ods. 1 písm. i) ZoŠ).  
ÚFP opakovane navrhovala riešenia, ktoré boli podľa názoru SFZ v rozpore so zákonom o 
športe. ÚFP najskôr presadzovala návrh, že jedného z kandidátov na predsedu alebo 
podpredsedu komory navrhne konferencii ÚFP a druhého navrhne ÚLK a tí budú každý rok 
rotovať vo funkcii predsedu a podpredsedu, pričom ale, ak konferencia neschváli kandidáta 
ÚFP, o kandidátovi ÚLK sa hlasovať nebude (aby nemohlo dôjsť k neschváleniu kandidáta 
ÚFP). Neskôr ÚFP navrhovala, aby boli obaja kandidáti za ÚFP aj za ÚLK  schvaľovaní v 
spoločnom hlasovaní. Tieto návrhy nespĺňali ani vecnú podstatu voľby, ktorá vyžaduje, aby 
volebný systém umožňoval voliť aj z viacerých navrhnutých kandidátov, nie iba schvaľovať 
jediného kandidáta vopred vybratého/dohodnutého medzi ÚFP a ÚLK.  
Podstatou posledného návrhu ÚFP bolo, že predsedu a podpredsedu komory volí konferencia 
na základe spoločného návrhu (i) člena záujmových združení klubov najvyššej a druhej 
najvyššej súťaže a (ii) záujmového združenia hráčov, ktoré je členom FIFPRO. Nie je možné 
voľbu konferencie nijako viazať na konsenzus ÚLK a ÚFP, takáto voľba by bola v priamom 
rozpore so zákonom o športe. 



Hlavná kontrolórka športu, ktorú SFZ požiadal o posúdenie súladu stanov SFZ so zákonom o 
športe, vytkla SFZ doterajší systém kreovania predsedu a podpredsedu cez plénum komory s 
tým, že stanovisko pléna komory by malo mať iba odporúčací charakter, aby sa všetci kandidáti 
navrhnutí členmi SFZ dostali do volieb na konferenciu.  
Hlavná kontrolórka športu formulovala svoju výhradu len formou odporúčania, nakoľko v 
prípade, ak by konštatovala nesúlad stanov SFZ so zákonom o športe, znamenalo by to 
aktivovanie ustanovenia § 66 ods. 5 ZoŠ podľa ktorého by SFZ ako najväčší národný športový 
zväz momentom konštatovania nesúladu stratil zo zákona spôsobilosť prijímateľa verejných 
prostriedkov a muselo by mu byť pozastavené poskytovanie štátnych prostriedkov. 
Komora na riešenie sporov nerieši len spory profesionálneho futbalu ako komora FIFA, ale 
rieši aj spory amatérskeho futbalu, futsalu a plážového futbalu, spory hráčov, rozhodcov, 
trénerov, delegátov a iných funkcionárov, preto bolo prijaté východisko, aby kandidáti na 
predsedu a podpredsedu komory boli kreovaní na základe princípu odbornosti z radov 
rešpektovaných odborníkov na športové právo, ktorí sú nestranní a nezávislí od všetkých 
záujmových skupín vo futbale. Ich nestrannosť a nezávislosť je dôležitá aj preto, že budú 
predsedať senátom zloženým vždy z rovnakého počtu členov komory zvolených za hráčov a za 
kluby.   
Komora SFZ na riešenie sporov je „orgán na riešenie sporov” pre celý slovenský futbal podľa 
zákona o športe.  
Nie je to koncept komory FIFA, zúžený len na spory profesionálneho futbalu s medzinárodným 
prvkom, lebo má obligatórne neporovnateľne širšiu právomoc danú zákonom o športe (§ 52 
ods. 2) ako FIFA DRC i širší rozsah subjektov, ktorých spory je podľa zákona oprávnená i 
povinná prerokovať pri dodržaní zásad spravodlivého procesu (§ 52 ods. 3 ZoŠ). 
 
Členovia VV SFZ sa v rámci diskusie k tomuto bodu rozhodli vzhľadom na nezlučiteľnosť 
základných východísk a cieľov SFZ a ÚFP pri kreovaní predsedu a podpredsedu komory na 
ukončení projektu FIFA NDRC.  
V rámci pripravovaného návrhu na zmenu stanov SFZ, ktorý bol 11.2.2020 zverejnený na 
pripomienkové konanie, navrhli riešenie v súlade s národnou legislatívou, čo akceptuje aj FIFA 
ako relevantný dôvod na odchýlenie sa od jej predpisov a odporúčaní. 
Je potrebné uviesť, že navrhované riešenie SFZ je v úplnom súlade s § 19 ods. 1 písm. f) a i) 
Zákona o športe a preto neohrozí cca 11,5 mil. mil. EUR, ktoré ročne SFZ dostáva na činnosť 
zo štátnych prostriedkov, a ani ďalšie dotačné prostriedky, ktoré futbal prostredníctvom SFZ 
dostáva od štátu na rekonštrukciu štadiónov a iné projekty. Ak by Slovenský futbalový zväz 
stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov z dôvodu nesúladu stanov SFZ s 
pravidlami uvedenými v § 19 až 23 zákona o športe, o všetky tieto prostriedky by futbal  mohol 
prísť. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch stretnutia zástupcov SFZ, 
ÚLK a ÚFP k projektu FIFA NDRC. 

2) VV SFZ poveruje vedúceho Legislatívno-právneho oddelenia SFZ, aby na 
základe obdržaných informácií a stanoviska Hlavnej kontrolórky športu 
oboznámil zúčastnené strany o ukončení projektu FIFA NDRC. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 22: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 
zasadnutiami 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. 01/20 vo 
veci “Schvaľovanie návrhu na prijatie uchádzačov školenia UEFA PRO licencie a UEFA 
A licencie na základe odporučenia skúšobnej komisie.” 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 3. februára 2020 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na prijatie uchádzačov školenia UEFA PRO licencie a UEFA A 
licencie na základe odporučenia skúšobnej komisie, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na prijatie uchádzačov školenia UEFA PRO licencie a UEFA A 
licencie na základe odporučenia skúšobnej komisie, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na prijatie uchádzačov školenia 
UEFA PRO licencie a UEFA A licencie na základe odporučenia skúšobnej komisie. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov VV SFZ, z toho všetci 9 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 čase medzi 
riadnymi zasadnutiami VV SFZ. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 23: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životných jubileí, 
za ich zásluhy v slovenskom futbale. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Antonovi 
Valovičovi, p. Rudolfovi Hanákovi a p. Karolovi Ševčíkovi (in memoriam). 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Jánovi 
Džubákovi.  

3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ p. Petrovi 



Pekarovi, p. Jozefovi Kmecovi, p. Vladimírovi Čanovi a p. Ernestovi 
Peterkemu. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 24: Schvaľovanie návrhu na zmenu v nominačných listinách rozhodcov a 
asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2019/20 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komisie rozhodcov 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý členov VV SFZ informoval o návrhu na zmeny v nominačných 
listinách rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2019/20. 
 
Komisia rozhodcov SFZ predložila návrh na preradenie rozhodcu SFZ Patrika Kmeca 
z nominačnej listiny rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2019/2020 na nominačnú listinu 
asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2019/2020. Dôvodom jeho preradenia je jeho 
vlastná žiadosť. Patrik Kmec nás v súvislosti s jeho ďalšou perspektívou, pracovnou profesiou 
ako lekár a nárokmi na profesionalizáciu rozhodcov, požiadal o preradenie na listinu asistentov 
rozhodcov SFZ, kde vidí väčšiu perspektívu, ako aj priestor na svoje uplatnenie. KR SFZ ho v 
tejto súvislosti zároveň navrhla do programu CORE, kde sa pri požiadavke náročných kritérií 
UEFA na zaradenie do tohto programu prejavil na kontrolných testoch vybraných R/AR SFZ 
(24.1.2020 v Korni) ako jeden z najlepších. 

 
Komisia rozhodcov SFZ taktiež predložila návrh na preradenie rozhodcu SsFZ Miroslava 
Holasa z programu Šanca SFZ pre súťažný ročník 2019/2020 na nominačnú listinu rozhodcov 
SFZ pre súťažný ročník 2019/2020. Po uvoľnení miesta na listine rozhodcov SFZ sa KR SFZ 
rozhodla zaradiť na nominačnú listinu rozhodcov SFZ Miroslava Holasa, ktorý v programe 
Šanca SFZ v jesennej časti 2019 preukázal potrebný potenciál. Miroslav Holas bol kandidátom 
na zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov SFZ už pri jej tvorbe na začiatku súťažného 
ročníka 2019/2020. Zo zdravotných dôvodov (operácia) sa však nemohol zúčastniť 
nominačných fyzických previerok. Následne po uzdravení a plnom tréningovom zaťažení 
preukázal dostatočné schopnosti v projekte Šanca SFZ, a preto sa KR SFZ rozhodla zaradiť ho 
medzi kmeňových rozhodcov SFZ už teraz v súťažnom medziobdobí. 
 
Členovia obe navrhované zmeny akceptovali. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie schvaľuje návrh na zmenu v nominačných listinách rozhodcov a asistentov 
rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2019/20. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 25: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívno-právnej 
a etickej komisie SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zmenu a 
doplnenie Štatútu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ, ktorá mala súvis aj s novelou 
štatútu ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka. 
 
V Článku 4 odsek 4 sa vypúšťa bod 4.4. 
Dôvod:  
Doterajšia právna úprava priznávala právomoc Legislatívno-právnej a etickej komisii SFZ na 
posudzovanie návrhov na udelenie Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka. Nakoľko účelom 
predmetnej zmeny je nastavenie efektívnosti celého navrhovacieho procesu, o posudzovaní 
návrhov bude podľa čl. 51 ods. 1 Stanov SFZ rozhodovať Výkonný výbor SFZ.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívno-právnej 
a etickej komisie SFZ. 
 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 26: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu ceny fair play MUDr. 
Ivana Chodáka 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zmenu a 
doplnenie Štatútu ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka. 
 
Štatút Cena fair play MUDr. Ivana Chodáka z 4. novembra 2014 sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V Článku I odsek 3 v písm. b) sa za slovo „hráčsku“ dopĺňajú slová „a trénerskú“.  
2. V Článku II odsek 3 sa slová „Etickému panelu Legislatívno - právnej a etickej komisie 

SFZ“ nahrádzajú slovami „Výkonnému výboru SFZ“. 
3. V Článku III odsek 1 znie: 

„Výkonný výbor SFZ posúdi súlad každého návrhu s týmto štatútom a následne ho 
schváli alebo návrh zamietne. 

4. V Článku III sa vypúšťa celý odsek 2. 
  

Odôvodnenie bolo rovnaké, ako v prípade novely Štatútu Legislatívno-právnej a etickej 
komisie SFZ, teda zefektívnenie navrhovacieho procesu v prípade udeľovaní ceny fair play. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu ceny fair play MUDr. 
Ivana Chodáka. 
 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 27: Schvaľovanie návrhu na udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v stanovenom termíne na zasielanie 
návrhov kandidátov na cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka (t.j. do 10. februára 2020) boli 
Slovenskému futbalovému zväzu doručené návrhy na udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana 
Chodáka nasledovným kandidátom: 

- p. František Okoličáni 
- p. Ľudovít Kudry 
- p. Stanislav Smolka 
- p. Jozef Hanák 
- p. Ivan Hrdlička 
- p. Milan Lešický 
- p. Michal Zeman 
- p. Jozef Barmoš  
- p. Jozef Štibrányi 
- p. Vojtech Christov 
- p. Mikuláš Komanický 
- p. Valerián Švec 
 

Novelou Štatútu ceny fair play MUDr. Iavana Chodáka a Štatútu Legislatívno-právnej a etickej 
komisie SFZ sa odobrala právomoc Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ posudzovať 
návrhy ceny fair play. Táto právomoc spoločne s rozhodnutím o udelení ceny pripadá novelou 
priamo VV SFZ.   
 
Rovnako sa novelou štatútu ceny fair play v bode b) rozšírila činnosť o “trénerskú činnosť"  
 
Pôvodný text: 
a) výnimočný čin súvisiaci s futbalom 
b) dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť v súlade s princípmi fair play 
c) dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s princípmi 
fair play.  
 
novelizovaný text písm. b) znie: 
"dlhoročnú príkladnú hráčsku a trénerskú činnosť v súlade s princípmi fair play” 
 



VV SFZ  po oboznámení sa so zaslanými návrhmi spolu so životopismi navrhovaných 
kandidátov schválil nasledovných laureátov ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka za rok 
2018 a 2019: 
 
Cena za dlhoročnú príkladnú hráčsku a trénerskú činnosť v súlade s princípmi fair 
play: 
Ivan Hrdlička 
Jozef Barmoš 
Jozef Štibrányi 
Valerián Švec 
Milan Lešický 
 
Cena za dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s 
princípmi fair play: 
František Okoličáni 
Jozef Hanák 
Vojtech Christov 
Mikuláš Komanický 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie ceny za dlhoročnú príkladnú hráčsku a 
trénerskú činnosť v súlade s princípmi fair play p. Ivanovi Hrdličkovi, p. 
Jozefovi Barmošovi, p. Jozefovi Štibrányimu, p.Valerián Švecovi a p. Milanovi 
Lešickému. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie ceny za dlhoročnú príkladnú 
funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s princípmi fair play p. 
Františkovi Okoličánimu, p. Jozefovi Hanákovi, p. Vojtechovi Christovovi a p. 
Mikulášovi Komanickému. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 28: Diskusia 

Personálne zmeny v SFZ 

Ján Kováčik: 

Informoval, že od začiatku kalendárneho roka došlo v rámci pracovno-právnych vzťahoch SFZ 
k nasledujúcim príchodom: 

Úsek Športovo-administratívny: 
Jana Varsányi – administratívno-organizačný pracovník 
 
Medzinárodný a organizačný úsek: 
Lukáš Žiga - technický vedúci mládežníckych reprezentácií SR U18 



Peter Tóth - technický vedúci mládežníckych reprezentácií SR U15, SR U16 
 
Ekonomický úsek: 
Katarína Tučániová - mzdový účtovník/personalista 
 
Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 18. februára 2020 v Bratislave: 

 

Uznesenie č. 17/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 18/20 VV SFZ:  

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

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 19/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu 
podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 20/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ neschvaľuje návrh predsedu BFZ na vypustenie bodu č. 12 s názvom 
„Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ“ z programu 
Konferencie SFZ. 

2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť doplnený návrh programu 
Konferencie SFZ predložený GS SFZ. 

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

Mandátová komisia: 
Milan Lônčík (BFZ), Pavol Šípoš (ZsFZ), Ľubomír Auxt (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan 
Vojtek (SFZ), Štefan Laurinčík (ÚLK) 

 
Návrhová komisia: 
Kamil Kyselica (BFZ), František Urban (ZsFZ), Igor Repa (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Tomáš 
Fodrek (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK) 

 
Overovatelia zápisnice: 
Vendelín Novysedlák (VsFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Milan Bezák (ÚLK) 



            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 21/20 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh 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 zákona č. 354/2016 Z.z. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 22/20 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. ako 
audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ za rok 2019. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 23/20 VV SFZ:  

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť spoločnosť InfoAudit, s.r.o. ako audítora 
pre vykonanie účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 24/20 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2020. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 25/20 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na 
rok 2020. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 26/20 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na reorganizácia súťaže III. ligy 
mužov od súťažného ročníka 2021/2022 s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí. 
 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 27/20 VV SFZ: 



1) VV SFZ berie na vedomie stanovisko Technického úseku SFZ k návrhu reorganizácie 
II. ligy SMD Východ a Západ. 

2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na reorganizáciu II. ligy SMD 
Východ a Západ.                                                                                                                

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 28/20 VV SFZ:  

1) VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na zmenu a doplnenie 
Stanov SFZ. 

2) VV SFZ odporúča Volebnej komisii SFZ zohľadniť pripravovanú zmenu a doplnenie 
SFZ pri rozhodovaní a zaraďovaní kandidátov na volené funkcie na blížiacej sa 
Konferencii SFZ v záujme pripustenia volebnej súťaže.   

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 29/20 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť návrh na zmenu a doplnenie Volebného 
poriadku SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 30/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny 
príspevok a výchovné v prípade zániku členstva. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 31/20 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom konferencie schváliť Ligu na ochranu slovenských športovcov za 
pridruženého člena SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 32/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na dodatočné rozdelenia finančných prostriedkov z UEFA Solidarity 
Payment za súťažný ročník 2018/19.  

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 
Uznesenie č. 33/20 VV SFZ: 



1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na 
solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva. 

2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie vylúčiť kluby podľa predloženého zoznamu, 
ktoré neprihlásili žiadne svoje družstvo do súťaže riadenej SFZ alebo členom SFZ v 
dvoch po sebe nasledujúcich súťažných ročníkoch. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 34/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže na rok 2020. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 35/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných výberov mládeže Slovenska – jar 2020. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 36/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave projektu technológie VAR. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 37/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch stretnutia zástupcov SFZ, ÚLK 
a ÚFP k projektu FIFA NDRC. 

2) VV SFZ poveruje vedúceho Legislatívno-právneho oddelenia SFZ, aby na základe 
obdržaných informácií a stanoviska Hlavnej kontrolórky športu oboznámil zúčastnené 
strany o ukončení projektu FIFA NDRC. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 38/20 VV SFZ: 

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

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 39/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Antonovi 
Valovičovi, p. Rudolfovi Hanákovi a p. Karolovi Ševčíkovi (in memoriam). 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ p. Jánovi 




