
Zápisnica č. 06/20 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 8. júla 2020 v Bratislave 

  

Prítomní:   

 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 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov 

 

Ospravedlnení: Ján Kováčik – prezident SFZ 

 Ladislav Gádoši – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda ZsFZ 

  

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

 Lukáš Pitek – vedúci LPO SFZ 

 Mária Berdisová – vedúca oddelenia strategických projektov 

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 

a výstavbu futbalovej infraštruktúry 
4. Prerokovanie Výročnej správy SFZ a SFZ marketing, s.r.o. za rok 2019 
5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 

poriadku SFZ 
6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ 



7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívno-právnej 
a etickej komisie SFZ 

8. Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, 
rozhodkýň a PR SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 

9. Schvaľovanie návrhu nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ pre 
súťažný ročník 2020/2021 

10. Informácia o rozhodnutiach odvolacieho orgánu licenčného konania 
11. Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 
12. Vyhodnotenie generálneho sekretára SFZ o splnení podmienok zlučiteľnosti 

výkonu funkcie členov orgánov na riešenie sporov v zmysle schválených 
prechodných ustanovení stanov SFZ k úpravám účinným od 28. februára 
2020 

13. Schvaľovanie návrhu na zaradenie klubov do II. dorasteneckej ligy a I. ligy 
žien v zmysle Súťažného poriadku SFZ na základe sumarizácie prihlášok  

14. Schvaľovanie návrhu na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží 
riadených SFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie 
COVID19 

15. Schvaľovanie návrhu na prijatie nového riadneho člena SFZ 
16. Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2020 
17. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
18. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
19. Diskusia  

 

 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol viceprezident SFZ Richard Havrilla. Na začiatku bol predložený 
návrh na rozšírenie programu o bod s názvom „Schvaľovanie návrhu na pozastavenie 
výkonu funkcie členov orgánov na riešenie sporov“ a o bod s názvom „Schvaľovanie 
návrhu na úpravu súťaže II. ligy mužov na súťažný ročník 2020/21 (jednorazová úprava 
počtu účastníkov II. ligy mužov SFZ)“. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

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 GS SFZ Peter Palenčík. 
 



Uznesenie č. 71/20 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 
31.08.2020 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 je plánované na septembrové zasadnutie. 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

K bodu 3: Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalovej infraštruktúry 

Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia 
strategických projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala o aktuálnom stave 
projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

1. V rámci projektu výmeny 10 umelých trávnikov na tréningových futbalových ihriskách 
bola zo strany SFZ zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky kvôli určeniu 
predpokladanej hodnoty zákazky 4 dodávateľom s termínom na doručenie cenových 
ponúk do 8.7.2020. Na základe predložených ponúk určí SFZ predpokladanú hodnotu 
zákazky a uskutoční samotné verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa.  

2. V rámci projektu výstavby futbalových akadémií z prostriedkov štátneho rozpočtu boli 
uhradené finančné prostriedky na výstavbu akadémie v Zlatých Moravciach vo výške 
500 tis. eur a bola poukázaná prvá tranža finančných prostriedkov na výstavbu 
akadémie v Podbrezovej vo výške 340 tis. eur.  

3. V rámci projektu výstavby futbalových ihrísk s UT v Trnave a v Brezne je SFZ v štádiu 
pred podpisom zmlúv o spolupráci s oboma mestami, ktoré boli nútené kvôli 
prebiehajúcej koronakríze odkladať rokovanie mestského zastupiteľstva a schválenie 
projektu na úrovni mesta.   

4. V rámci projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov začala 
realizácia rekonštrukcie a výstavby futbalového štadióna v Spišskej Novej Vsi, na ktorú 
SFZ prijme úver vo výške 750 tis. eur od SZRB, a.s. Momentálne sa nachádzame 
v štádiu pred schválením úveru úverovým výborom. Projekt výstavby štadióna 
v Považskej Bystrice je momentálne vo fáze verejného obstarávania dodávateľa 
a s partnerom tiež priebežne komunikujeme.  



5. V rámci prípravy projektu výstavby tréningovej haly s umelou trávou v NTC Poprad 
bola uzatvorená funkčná špecifikácia vnútorného usporiadania priestorov pre 
komplexný tréningový a regeneračný proces. Po úspešnom rozhodnutí o zmene 
územného plánu tohto času prebiehajú práce na dokumentácii pre územné rozhodnutie.  
 

V projekte podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania amatérskej futbalovej 
infraštruktúry v rokoch 2019 -2021 sa do dnešného dňa podarilo uzatvoriť zmluvy o spolupráci 
s 216 partnermi a  finančný príspevok bol už aj uhradený 35 partnerom. Celková suma, ktorá 
bola uhradená, predstavuje vyše 390 tis. eur z celkového objemu 3,5 mil. eur určených na 
projekt do konca roka 2021. Vzhľadom na náročné obdobie a nelichotivú finančnú situáciu, 
v ktorej sa dôsledku pandémie koronavírusu ocitlo veľké množstvo obcí a klubov, je 
potešiteľnou správou, že financovanie tohto projektu nie je nijakým spôsobom ohrozené. Aj 
vzhľadom na túto situáciu sa SFZ snaží vyjsť všetkým účastníkom projektu v ústrety a znížiť 
administratívne zaťaženie na minimum.  V rámci tohto projektu bola zároveň predložená jedna 
žiadosť o schválenie zmeny účelu použitia finančného príspevku, ktorú SFZ obdržal. FK 
Bidovce, žiada o zmenu účelu z pôvodnej rekonštrukcie šatní a sociálnych priestorov, ktorá po 
novom prebehne v réžii obce, na vybudovanie systému automatickej závlahy. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov 
zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

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

 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Prerokovanie Výročnej správy SFZ a SFZ marketing, s.r.o. za rok 2019 
 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, 
ktorý predstavil členom VV SFZ Výročnú správu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ a 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 5: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového 
poriadku SFZ 
 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ Lukášovi 
Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zmenu a doplnenie Registračného 
a prestupového poriadku SFZ. 
 
Pozn. 

● Červenou sú vyznačené zmeny, ktoré sú záväzné a tieto musia byť zohľadnené 
v predpisoch národného zväzu bez akýchkoľvek zmien. 

● Zelenou sú vyznačené zmeny, ktoré nie sú záväzné a tieto nemusia byť zapracované 
v predpisoch národného zväzu.  

● Modrou sú vyznačené návrhy zmien, identifikované od ostatnej novely RaPP 
 

Čl. I 

1. V článku 2 ods. 1 sa za písm. d) vkladá písm. e), ktoré znie: 
„e. článok 5bis FIFA RSTP - Premosťovací transfer (článok 18a)“ 
Dôvod: Zadefinovanie nového inštitútu v rámci FIFA RSTP, účelom ktorého je zabezpečiť 
legitímnosť futbalových transferov a zabrániť obchádzaniu platných predpisov. Úpravu 
možno subsumovať pod ustanovenia FIFA RSTP, ktoré sú zmysle čl. 1 ods. 3 FIFA RSTP 
záväzné na národnej úrovni a musia byť bezo zmeny zahrnuté v predpisoch zväzu. 

Doterajšie písm. e) až n) sa označujú ako f) až o). 
 
2. V článku 3 sa za písm. aa) vkladá písm. ab), ktoré znie: 

„ab) premosťovací transfer - akékoľvek dva po sebe nasledujúce transfery, národnej 
alebo medzinárodnej úrovne, toho istého hráča, ktoré sú navzájom spojené a ktoré 
zahŕňajú registráciu tohto hráča v strednom klube s cieľom obísť uplatňovanie 
príslušných nariadení alebo predpisov a/alebo podviesť inú osobu alebo subjekt.“ 

 
Dôvod: Zadefinovanie nového inštitútu v rámci FIFA RSTP, účelom ktorého je zabezpečiť 
legitímnosť futbalových transferov a zabrániť obchádzaniu platných predpisov. 

 



3. V článku 12 odsek 1 znie: 
„1.  Hráč je individuálnym členom SFZ podľa článku 7 ods. 2 písm. a). Hráč musí byť 

elektronicky zaregistrovaný zväzom ako profesionál alebo ako amatér v súlade s 
článkom 4, aby mohol hrať za klub. Iba elektronicky registrovaný hráč s FIFA ID je 
oprávnený zúčastňovať sa na organizovanom futbale. Úkonom registrácie hráč 
súhlasí s dodržiavaním stanov a pravidiel FIFA, konfederácií a SFZ. Žiadosť o 
registráciu profesionála sa musí predložiť spolu s kópiou zmluvy hráča. Je na uvážení 
príslušného rozhodovacieho orgánu, či bude prihliadať na akékoľvek zmluvné 
dodatky alebo dodatočné zmluvy, ktoré neboli riadne predložené na registráciu. Hráč 
môže byť registrovaný v klube iba za účelom hrania organizovaného futbalu. Ako 
výnimka z tohto pravidla môže byť hráč registrovaný v klube z výlučne technických 
dôvodov na zabezpečenie transparentnosti v následných individuálnych transferoch 
(bližšie pozri Prílohu 3).“ 

 
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra 2019, 
ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and 
Transfer of Players) - článok 5. Úpravu možno subsumovať pod ustanovenia FIFA 
RSTP, ktoré sú v zmysle čl. 1 ods. 3 FIFA RSTP záväzné na národnej úrovni a musia 
byť bezo zmeny zahrnuté v predpisoch zväzu. 

 
 
4.  Článok 15 vrátane nadpisu článku znie: 

“Článok 15 - Zrušenie, zachovanie, obnova a zmena registrácie hráča  

1. Zánikom členstva v SFZ10) dochádza automaticky aj k zrušeniu registrácie v SFZ a 
k zániku 10 klubovej príslušnosti amatéra. 

2. Pri zániku členstva v SFZ vystúpením alebo vylúčením člena zo SFZ alebo zánikom 
SFZ11) nezaniká klubová príslušnosť profesionála ku klubu, v ktorom je zmluvne 
viazaný, taký hráč však nie je oprávnený za klub štartovať v súťažiach riadených 
SFZ alebo jeho členmi. 

3. Pri zániku členstva v SFZ smrťou12) zaniká aj klubová príslušnosť profesionála. 
4. Zrušenie registrácie v SFZ možno vykonať na základe žiadosti hráča alebo klubu. 

Žiadosť o zrušenie registrácie hráča sa podáva rovnakým spôsobom ako žiadosť o 
registráciu hráča podľa článku 12. Profesionál môže požiadať o zrušenie registrácie 
až po skončení trvania zmluvy s klubom. 

5. Registrácia hráča v materskom klube a jeho klubová príslušnosť k materskému 
klubu zaniká a nový klub môže okrem obdobia od 01.05. do 15.07. príslušného roku 
požiadať o preregistráciu hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj mimo 
registračného obdobia, ak 

a)   materský klub zanikol bez právneho nástupcu, alebo 

b)  materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré hráč hráva, do súťaže ani v 
súťažnom ročníku nasledujúcom po súťažnom ročníku, v ktorom bol hráč 



dočasne registrovaný podľa odseku 6 a hráč tohto družstva nie je oprávnený 
štartovať za iné družstvo tohto klubu. 

6. Amatér sa v lehote do 30.04. príslušného súťažného ročníka môže dočasne 
zaregistrovať v inom klube aj bez súhlasu materského klubu na obdobie do konca 
príslušného súťažného ročníka bez možnosti predčasného ukončenia dočasnej 
registrácie, počas ktorej nie je amatér oprávnený uskutočniť transfer do iného klubu, 
ak amatér nie je oprávnený štartovať za iné družstvo materského klubu a 

a) materský klub neprihlásil družstvo, za ktoré je amatér oprávnený štartovať, do 
súťaže,  

b) materský klub odhlásil družstvo, za ktoré je amatér oprávnený štartovať, zo 
súťaže,                                

c) družstvo materského klubu bolo vylúčené zo súťaže13) a hráč tohto družstva nie 
je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu, alebo 

d) družstvo klubu, v ktorom je na dočasnej registrácii bolo vylúčené zo súťaže13) a 
hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať za iné družstvo tohto klubu. 

 

7. Po skončení súťažného ročníka, v ktorom bol hráč dočasne registrovaný podľa 
odseku 6, sa hráč automaticky preregistruje späť do materského klubu, z ktorého 
požiadal o dočasnú registráciu. 

8. V prípade odhlásenia družstva zo súťaže dočasná registrácia hráča v tomto klube 
zaniká. V tomto prípade môže hráč v lehote podľa tohto článku požiadať opätovne 
o dočasnú registráciu v inom klube s prihliadnutím na článok 18 ods. 5.” 

9. V prípade klubu, ktorého družstvá súťažia iba v súťažiach mládeže, sa postupuje 
podľa článku 37 ods. 8. 

10. Pri realizácii právno-organizačných zmien v klube sa postupuje podľa osobitného 
predpisu SFZ.14) 

11. Hráč, ktorému bola na vlastnú žiadosť alebo na žiadosť klubu zrušená registrácia v 
SFZ, môže byť znovu zaregistrovaný v inom klube najskôr po uplynutí dvoch rokov 
odo dňa zrušenia registrácie matrikou SFZ. 

12. Hráč, ktorý bol vylúčený zo SFZ môže požiadať o novú registráciu najskôr po 
uplynutí piatich rokov odo dňa vylúčenia.15) 

13. Pri opätovnej registrácii hráča sa postupuje podľa článku 12.” 

 

Dôvod: Spresnenie formulácie týkajúcej sa inštitútu dočasnej registrácie, ktorá môže byť 
využívaná výlučne v prípade amatérskych hráčov, nakoľko z pôvodného znenia uvedené 
nebolo úplne zrejmé. Zároveň sa zavádza možnosť využiť inštitút dočasnej registrácie aj 
v prípade, kedy je družstvo vylúčené zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený 
štartovať za iné družstvo tohto klubu.  



 

5. V článku 18 odsek 16 znie: 
“16. K žiadosti o prestup amatéra, ktorý má s klubom platne uzatvorenú zmluvu o 
amatérskom vykonávaní športu podľa článku 24a alebo zmluvu o príprave talentovaného 
hráča podľa článku 25, je potrebné priložiť  

a) dohodu o ukončení trvania zmluvy s materským klubom hráča, ak trvanie zmluvy 
neskončilo uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  

b) doklad o okamžitom skončení zmluvy, alebo  

c) výpoveď spolu s dokladom potvrdzujúcim odoslanie výpovede druhej zmluvnej strane.” 

Dôvod: Zvýšenie právnej ochrany vzťahu medzi hráčom a klubom založeného zmluvou o 
príprave talentovaného športovca po vzore ustanovení vzťahujúcich sa na hráča so 
zmluvou o amatérskom vykonávaní športu.  

 

6. Za článok 18 sa vkladá nový článok 18a, ktorý vrátane nadpisu článku znie: 
„Článok 18a - Premosťovací transfer 

1.  Na premosťovacom transfere sa nesmie zúčastniť žiadny klub ani hráč. 

2. Pokiaľ sa nepreukáže opak predpokladá sa, že ak k dvom po sebe idúcim transferom 
toho istého hráča, národnému alebo medzinárodnému, dôjde v priebehu 16 týždňov, 
strany (kluby a hráč) zúčastnené na týchto dvoch transferoch sa zúčastnili 
premosťovacieho transferu. 

3. Disciplinárna komisia FIFA v súlade s Disciplinárnym poriadkom FIFA uloží sankcie 
ktorejkoľvek strane, na ktorú sa vzťahujú stanovy a pravidlá FIFA, zapojenej do 
premosťovacieho transferu.“ 

 
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra 2019, 
ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and Transfer 
of Players) - článok 5bis. Úpravu možno subsumovať pod ustanovenia FIFA RSTP, ktoré 
sú zmysle čl. 1 ods. 3 FIFA RSTP záväzné na národnej úrovni a musia byť bezo zmeny 
zahrnuté v predpisoch zväzu. Zmena súvisí so zavedením nového inštitútu v podobe 
premosťovacieho transferu, ktorý sa zakazuje. Účelom je zabezpečiť legitímnosť 
futbalových transferov a zabrániť obchádzaniu platných predpisov. Aby sa zákaz stal čo 
najúčinnejším, zahrnulo sa aj prenesenie dôkazného bremena. Predpokladá sa, že strany 
boli zapojené do premostenia, ak dôjde k dvom po sebe idúcim prevodom toho istého 
hráča do 16 týždňov. Toto možno vyvrátiť dôkazom o opaku. 

 
7. V článku 19 odsek 2 znie:  

“2. Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach 

a. od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), 



b. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 
c. od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 
d. od 10.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), 
e. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 
f. od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

Dôvod: Vytvorenie možnosti trvalého prestupu pre amatérskych hráčov aj v zimnom 
období, ktorým sa fakticky prinavracia príležitosť transferovať hráčov počas zimnej 
prestávky aj s ohľadom na veľmi krátky letný prestupový termín. Zviditeľňuje sa tým 
opodstatnenosť zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ktorá na základe informácií 
z matriky bola využívaná v minimálnej miere a ktorej využitie je za aktuálneho stavu 
menej opodstatňujúce, pokiaľ je uzatvorená na obdobie jedného roka (najdlhšie je možné 
ju uzatvoriť na obdobie dvoch rokov).       

 

8. Článok 20 vrátane nadpisu článku znie:  
“Článok 20 - Osobitné ustanovenie o transfere maloletých hráčov 
1.  Maloletý hráč je fyzická osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov svojho veku, ak podľa 

právneho poriadku, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr.19) 
Fyzická osoba vo veku 16 až 18 rokov, ktorá nadobudla plnoletosť uzavretím 
manželstva, preukazuje nadobudnutie plnoletosti predložením sobášneho listu. 

2.  Transfer maloletého hráča je možné vykonať výhradne so súhlasom zákonného 
zástupcu hráča.20) 

3. Transfer maloletého hráča je možné vykonať výhradne v rámci samosprávneho kraja 
21), kde má maloletý hráč trvalý pobyt, alebo obdobný pobyt. 

4.  V prípade transferu maloletého hráča mimo územia samosprávneho kraja je klub, 
ktorý má záujem takéhoto hráča zaregistrovať, povinný na požiadanie príslušnej 
matriky predložiť jej v stanovenej lehote nasledovné dokumenty: 

a) spôsob zabezpečenia návštevy školy (musí obsahovať potvrdenie o návšteve školy, 
prípadne potvrdenie o povolení štúdia podľa individuálneho učebného plánu 
udeleného školou, ktorú hráč navštevuje),  

b)  informáciu o spôsobe a mieste ubytovania hráča, ako aj informáciu o dozore pri 
mimoškolských aktivitách (optimálne životné štandardy v hosťovskej rodine 
alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu v klube a pod.), 

c)  spôsob zabezpečenia dopravy na tréningy a zápasy v prípade, ak ubytovanie nie 
je potrebné, 

d) písomné prehlásenie zákonného zástupcu hráča o ukončení jeho povinnej školskej 
dochádzky, ak nepokračuje v ďalšom vzdelávaní. 

 
5.  Zahraničný transfer maloletého hráča nie je možné vykonať, okrem výnimiek keď  

a)  sa zákonný zástupca maloletého hráča presťahuje do krajiny, kde má klub sídlo z 
dôvodov, ktoré sa neviažu na futbal,  



b)  sa transfer maloletého hráča vo veku od 16 do 18 rokov uskutočňuje v rámci 
Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.  
V takomto prípade je nový klub povinný splniť minimálne nasledovné povinnosti 
i.  zabezpečiť maloletému hráčovi adekvátnu futbalovú výchovu a tréning podľa 

najvyšších národných štandardov (Akadémia) (pozri Prílohu 4,     článok 4 
FIFA RSTP),  

ii.  zabezpečiť maloletému hráčovi vzdelávací proces na strednej škole, ktorý 
hráčovi umožní inú než futbalovú kariéru, ak prestane hrať profesionálne 
futbal,  

iii. zabezpečiť, aby bolo o maloletého hráča počas mimoškolských a 
mimofutbalových aktivít riadne postarané (optimálne životné štandardy v 
hosťovskej rodine alebo v ubytovni klubu, ustanovenie výchovného poradcu 
v klube a pod.),  

iv.  pri registrácii maloletého hráča preukázať, že splnil povinnosti podľa tohto 
odseku,  

c)  má maloletý hráč trvalý pobyt do 50 km od štátnej hranice a klub susediaceho 
zväzu, v ktorom chce byť hráč zaregistrovaný má sídlo do 50 km od tejto štátnej 
hranice. Maximálna vzdialenosť medzi bydliskom hráča a sídlom klubu je 100 km. 
V takýchto prípadoch musí hráč zostať bývať v mieste trvalého pobytu a oba 
zainteresované zväzy musia k takejto registrácii udeliť súhlas, 

d) hráč opúšťa svoju krajinu pôvodu z humanitárnych dôvodov, ktoré sa týkajú 
ohrozenia jeho života alebo slobody z dôvodu rasy, náboženstva, národnosti, 
zaradenia k určitej sociálnej skupine alebo politického názoru, bez jeho rodičov, 
a preto je aspoň dočasne povolené zdržiavať sa v krajine príchodu, 

e) hráč je študent a z akademických dôvodov sa dočasne presťahuje bez svojich 
rodičov do inej krajiny, aby uskutočnil výmenný program. Trvanie registrácie 
hráča v novom klube do dovŕšenia 18 rokov alebo do konca akademického alebo 
školského programu nesmie prekročiť jeden rok. Novým klubom hráča môže byť 
výlučne amatérsky klub bez profesionálneho tímu alebo bez právneho, finančného 
alebo akéhokoľvek iného faktického prepojenia s profesionálnym klubom. 

 
6. Ustanovenia odseku 5 sa vzťahujú aj na každého maloletého hráča, ktorý ešte nebol 

registrovaný v žiadnom klube a nie je občanom štátu, v ktorom sa chce prvýkrát 
zaregistrovať a nežil nepretržite najmenej posledných päť rokov v tomto štáte. 

7. Každý zahraničný transfer podľa odseku 5 a každá prvá registrácia podľa odseku 6, 
ako aj každá prvá registrácia zahraničného maloletého hráča, ktorý nepretržite žil 
najmenej posledných päť rokov v krajine, v ktorej chce byť zaregistrovaný, podlieha 
schváleniu subkomisie ustanovenej na tento účel Komisiou FIFA pre hráčsky status 
(Players’ Status Committee), ak je dotknutá maloletá osoba staršia ako 10 rokov. 
Žiadosť o schválenie registrácie podáva zväz, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný 
podľa žiadosti klubu, ktorý je jeho členom. Pôvodný zväz hráča má možnosť k 
žiadosti podať svoje stanovisko. Žiadosť o registráciu musí byť schválená skôr, než 
zväz zaregistruje hráča po prvýkrát. 



8. Procesné pravidlá pre podávanie žiadosti podľa odseku 5 upravuje Príloha 2 FIFA 
RSTP. 

9. K žiadosti o zahraničný transfer maloletého hráča podľa odseku 5 je klub povinný 
predložiť matrike SFZ dokumenty podľa prílohy č. 7 doporučenou poštou alebo 
prostredníctvom e-mailu. Dokumenty zasielané prostredníctvom e-mailu musia byť 
predložené výlučne vo formáte PDF, pričom všetky dokumenty podľa 
predchádzajúcej vety je žiadateľ povinný zaslať preložené do jedného z úradných 
jazykov FIFA. 

10. Ak je príslušný maloletý hráč mladší ako 10 rokov, je zodpovednosťou zväzu, ktorý 
má v úmysle zaregistrovať hráča na základe žiadosti jeho členského klubu, aby overil 
a zabezpečil, že okolnosti hráča nepochybne spadali pod jednu z uplatniteľných 
výnimiek ustanovených v odseku 5 alebo päťročné pravidlo (pozri odseky 6 a 7). 
Takéto overenie sa vykoná pred akoukoľvek registráciou. 

11. Za mimoriadnych okolností môže členský zväz podať Komisii FIFA pre hráčsky 
status (Players’ Status Committee) písomnú žiadosť prostredníctvom FIFA TMS, v 
ktorej žiada o rozhodnutie, ktorým sa mu udelí obmedzená malá výnimka („LME“). 
Ak je LME udelená, oslobodzuje členský zväz od povinnosti podať formálnu žiadosť 
o schválenie prostredníctvom TMS Komisii FIFA pre hráčsky status v súlade 
s odsekom 7 a Prílohou 2 FIFA RSTP. V takom prípade je príslušný zväz povinný 
pred akoukoľvek žiadosťou o ITC a/alebo prvou registráciou overiť a zabezpečiť, 
aby okolnosti hráča nepochybne spadali pod jednu z uplatniteľných výnimiek 
uvedených v odseku 5 alebo päťročného pravidla (pozri odseky 6 a 7). 

12. Disciplinárna komisia v súlade s disciplinárnym poriadkom FIFA uloží sankcie za 
každé porušenie tohto ustanovenia. Okrem toho môžu byť bývalému zväzu uložené 
sankcie aj za vydávanie ITC, ak je to uplatniteľné, bez predchádzajúceho súhlasu 
Komisie FIFA pre hráčsky status, ako aj klubom, ktoré sa podieľali na transfere 
maloletého.  

Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra 2019, 
ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and Transfer 
of Players). Zmena sa vzťahuje na pravidlá medzinárodného transferu neplnoletých osôb, 
pri ktorých boli do pravidiel FIFA začlenené dve nepísané výnimky zo všeobecného 
zákazu medzinárodného transferu neplnoletých osôb - článok 19 FIFA RSTP. 

Prvá výnimka povoľuje registráciu, ak maloletý utiekol zo svojej krajiny pôvodu bez 
rodičov z humanitárnych dôvodov, najmä z dôvodu ohrozenia života alebo slobody, a 
bolo (aspoň) dočasne povolené zdržiavať sa v krajine prijatia. Za týchto okolností musí 
zástupca hráča v krajine príchodu súhlasiť s jeho registráciou v novom klube, 
 
Druhá výnimka povoľuje registráciu, ak sa maloletý z akademických dôvodov dočasne 
presťahoval bez rodičov do inej krajiny. Registrácia hráča do nového klubu do dovŕšenia 
18 rokov alebo do konca akademického alebo školského programu nesmie prekročiť 
jeden rok.    



 
Zároveň je potrebné zohľadniť dôležitú skutočnosť, a síce, že predmetná zmena sa dotýka 
ustanovení FIFA RSTP, ktoré sú zmysle čl. 1 ods. 3 FIFA RSTP záväzné na národnej 
úrovni a musia byť bezo zmeny zahrnuté v predpisoch zväzu. 
 
 

9. Nadpis článku 22 znie: “Článok 22 - Ustanovenia o zahraničnom transfere 
profesionála prostredníctvom FIFA TMS”. 

 

10. Článok 23 vrátane nadpisu znie: “Článok 23 - Ustanovenia o zahraničnom transfere 
amatéra prostredníctvom FIFA TMS” 

1.  Zahraničný transfer amatéra sa realizuje výhradne prostredníctvom FIFA TMS. 

2.  Zahraničný transfer amatéra je možné realizovať iba v registračných obdobiach 
podľa článku 19 ods. 2. 

3.  Kluby, ktoré sú aktívne v FIFA TMS, zadávajú zahraničný transfer amatéra  
prostredníctvom svojho FIFA TMS konta. 

4.  V mene klubu neaktívneho v FIFA TMS zadáva zahraničný transfer amatéra SFZ 
prostredníctvom matriky SFZ. Za účelom zadania zahraničného transferu amatéra je 
klub povinný doručiť matrike SFZ 

a) riadne vyplnené tlačivo Žiadosť o transfer hráča - zahraničie23) (dostupné v ISSF 
v časti Dokumenty) a 

b) fotokópiu dokladu totožnosti hráča. 

5.  Matrika SFZ zadá zahraničný transfer amatéra do FIFA TMS až po doručení 
všetkých potrebných podkladov podľa odseku 4.  

6.  Pôvodný zväz amatéra je povinný do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti vydať 
certifikát alebo zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodu zamietnutia. Ak nový zväz 
amatéra nedostane odpoveď na žiadosť o vydanie ITC do 7 dní, je oprávnený 
zaregistrovať amatéra v novom klube provizórne. Provizórna registrácia sa 
automaticky zmení na trvalú registráciu po uplynutí jedného roka odo dňa vyžiadania 
ITC. 

 
11. Články 23a a 23b sa vypúšťajú. 

    
12. V článku 24a ods. 11 sa vypúšťa slovné spojenie v zátvorke: “bez použitia TMS”. 

Dôvod (spoločne k bodu 8, 9, 10 a 11): Návrh reaguje na obežník FIFA č. 1679 zo dňa 
01.07.2019, ktorý upravil pravidlá pokiaľ ide o cezhraničný transfer amatérskeho hráča v 
rámci futbalu “jedenásť na jedenásť”. Od 01.10.2019 sa zmenili podmienky pokiaľ ide o 
cezhraničný transfer amatéra, ktorý bolo možné fakultatívne uskutočniť prostredníctvom 
FIFA TMS, pričom od 01.07.2020 sa tento stav mení tak, že každý cezhraničný transfer 



amatéra staršieho ako 10 rokov musí byť obligatórne realizovaný prostredníctvom FIFA 
TMS. Zároveň však platí, že v prípade, ak dôjde k zmene registrácie hráča bez použitia 
FIFA TMS, bude sa takýto transfer považovať za neplatný. Pokiaľ ide o samotnú úpravu 
pravidiel FIFA, úpravou prešla Príloha č. 3 FIFA RSTP. 

 
13. V článku 37 ods. 1 znie: 

“1.  Za prestup amatéra do nového klubu má materský klub nárok na odstupné, ktoré sa 
stanovuje podľa kategórie klubu alebo stupňa súťaže, do ktorého hráč smeruje a 
podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v súťažnom ročníku, počas ktorého prestupuje, 
ak v odseku 8 nie je ustanovené inak. Kategória klubu podľa stupňa súťaže je určená 
matričnou príslušnosťou klubu podľa čl. 12 ods. 6. V rámci žiadosti o transfer 
amatéra je nový klub povinný uviesť sumu odstupného, ktorá zodpovedá 
a) hodnote odstupného v zmysle príslušných tabuliek podľa článku 37a až 37c, alebo  
b) dohodnutej sume odstupného podľa písomnej dohody klubov alebo dohody 

uzatvorenej prostredníctvom ISSF.” 
 

Dôvod: Uvedeným ustanovením sa precizuje stanovenie disciplinárnej zodpovednosti 
novému klubu, aby v rámci prestupu amatéra nový klub uviedol presnú sumu v zmysle 
príslušných tabuliek odstupného za amatéra podľa článku 37a až 37c alebo dohodnutú 
sumu odstupného za amatéra na základe písomnej dohody klubov (možnosť dohody aj cez 
ISSF). Práve precizovaním uvedeného ustanovenia sa priznáva právomoc disciplinárnej 
komisii (SFZ, RFZ alebo ObFZ - podľa miestnej a osobnej pôsobnosti) na to, aby sa 
normovala disciplinárna zodpovednosť pre nový klub. Zároveň sa precizovaním 
uvedeného ustanovenia vylúči akákoľvek iná možnosť dohody o odstupnom za amatéra 
ako písomnou formou alebo cez ISSF, nakoľko v rámci rozhodovacej praxe na komore 
SFZ pre riešenie sporov vznikali spory z dôvodu nie konkrétneho vymedzenia dohody o 
odstupnom za amatéra, čo úprava príslušného ustanovenia RaPP už neumožňuje. 

 
14. V článku 37 ods. 4 a 5 znejú: 

 
„4.  Odstupné podľa článku 37a až 37c sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej 

faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odstupné podľa predchádzajúcej vety na účet 
materského klubu do 10 dní od pripísania odstupného na účet SFZ na základe faktúry, 
ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných 
náležitostí33) musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného 
klubom v ISSF pri položke odstupného. Materský klub je povinný doručiť faktúru 
podľa tohto odseku na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou 
matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo 
faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto odseku, nárok na odstupné za 
amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci 
fondu podpory mládežníckeho futbalu.“ 

  



5.  Ak nový klub pri postupe podľa odseku 1 uvedie odstupné v sume 0,- EUR, postup 
podľa odseku 4 tohto článku sa neuplatňuje a materský klub si nárok na zaplatenie 
odstupného priamo môže uplatniť voči novému klubu, a to v lehote 90 dní odo dňa 
schválenia transferu príslušnou matrikou, inak nárok na odstupné za amatéra má 
namiesto materského klubu SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci fondu 
podpory mládežníckeho futbalu. Ak si materský klub uplatňuje odstupné vo vyššej 
hodnote, akú uviedol nový klub v rámci žiadosti o transfer amatéra, vzniknutý rozdiel 
si materský klub uplatní priamo voči novému klubu postupom podľa predchádzajúcej 
vety, inak nárok na odstupné za amatéra má namiesto materského klubu SFZ, ktorý 
tieto prostriedky použije v rámci fondu podpory mládežníckeho futbalu.” 

 
Dôvod: Precizovanie ustanovenia čl. 37 ods. 4 a 5 vychádza z rozhodovacej praxe komory 
SFZ pre riešenie sporov. Dôležité bolo sa v rámci tohto ustanovenia  vysporiadať s 
prípadom sporu pred komorou SFZ pre riešenie sporov, kde nový klub zadal sumu v 
hodnote 0,- EUR, čo spôsobovalo nemožnosť postupu generovania cez mesačnú zbernú 
faktúru pre materský klub. Súčasne sa upresňuje postup pre materský klub v prípade ak 
nový klub zadá sumu nižšiu ako žiada materský klub, aby si vzniknutý rozdiel uplatnil 
priamo na nový klub a sumu zadanú novým klubom uplatňoval cez mesačnú zbernú 
fakturáciu. V oboch prípadoch sa stanovuje možnosť uplatnenia nároku v prípade 
neuplatnenia novým klubom v prospech SFZ, čo však nie je stanovená ako povinnosť SFZ 
vymáhať tieto finančné prostriedky, ale len ako tzv. fakultatívna možnosť uplatnenia tohto 
nároku v prípade, ak sa o možnosti neuplatnenia odstupného za amatéra dozvie (napr. 
rozhodnutím komory SFZ pre riešenie sporov alebo disciplinárnej komisie). 

 
 
15. V článku 38 odsek 2 znie: 
 

„2.  Nárok na solidárny príspevok vzniká klubom, ktoré sa podieľali na výchove hráča, 
keď profesionál prestupuje počas trvania zmluvy do iného klubu za odplatu. Nový 
klub v takomto prípade odpočíta 5% z celkovej sumy takejto odplaty zaplatenej 
v rámci tohto transferu okrem výchovného a rozdelí výslednú sumu ako solidárny 
príspevok medzi kluby, ktoré sa podieľali na výchove hráča počas súťažných 
ročníkov, v ktorých hráč dosiahol od 12 do 23 rokov veku.“ 

 
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra 2019, 
ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and Transfer 
of Players. Ustanovenia týkajúce sa mechanizmu solidarity boli aktualizované s cieľom 
harmonizovať jazyk a kodifikovať existujúcu prax. 

 

 

 

 



16. V článku 38 odsek 3 znie: 
 

„3.  Solidárny príspevok sa vypočíta podľa počtu súťažných ročníkov, počas ktorých bol 
hráč registrovaný v danom klube (alikvotne ak bol hráč registrovaný po dobu kratšiu 
ako jeden súťažný ročník) nasledovne 

 
 

SOLIDÁRNY PRÍSPEVOK 

VEK* VÝŠKA PRÍSPEVKU 

12 rokov 5% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

13 rokov 5% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

14 rokov 5% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

15 rokov 5% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

16 rokov 10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

17 rokov 10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

18 rokov 10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

19 rokov 10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

20 rokov 10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

21 rokov 10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

22 rokov 10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 

23 rokov 10% z 5% z akejkoľvek kompenzácie 
*súťažný ročník, v ktorom hráč dosiahne uvedený vek“ 

 
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra 2019, 
ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and Transfer 
of Players. Ustanovenia týkajúce sa mechanizmu solidarity boli aktualizované s cieľom 
harmonizovať jazyk a kodifikovať existujúcu prax. 

 

17. V článku 38 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 
 
„7.  Klub, ktorý hráča vychovával, má nárok na (časť) 5% solidárneho príspevku v týchto 

prípadoch: 
a.  je transferovaný profesionálny hráč, buď definitívne alebo báze hosťovania medzi 

klubmi pridruženými k rôznym zväzom, 
b.  je transferovaný profesionálny hráč, buď definitívne alebo báze hosťovania, 

medzi klubmi pridruženými k tomu istému zväzu, za predpokladu, že klub, ktorý 
hráča vychoval je pridružený k inému zväzu.“ 



 
Dôvod: Navrhovaná zmena reaguje na Obežník FIFA č. 1709 zo dňa 24. októbra 2019, 
ktorým došlo k zmenám v Pravidlách FIFA RSTP (Regulations on the Status and Transfer 
of Players. Ustanovenia týkajúce sa mechanizmu solidarity boli aktualizované s cieľom 
harmonizovať jazyk a kodifikovať existujúcu prax. Mechanizmus solidarity sa rozšíril na 
vnútroštátne transfery s medzinárodným rozmerom. Podľa toho, či sa vyplatí 
kompenzácia, transfer hráča v priebehu zmluvy medzi klubmi pridruženými k tomu istému 
zväzu bude teraz podliehať plateniu solidárneho príspevku pre ktoréhokoľvek z 
„tréningových klubov“ (pozn. kluby ktoré vychovávali hráča) hráča pridruženého k 
inému zväzu. 
 

18. V článku 44b sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: 
 
“3.  Ustanovenie článku 18 ods. 5 sa v súťažných ročníkoch 2019/2020 a 2020/2021 

neuplatňuje. 
 
4.  V súťažných ročníkoch 2019/2020 a 2020/2021 môže byť hráč v priebehu jedného 

súťažného ročníka postupne registrovaný najviac v troch kluboch a štartovať v 
súťažnom stretnutí môže v priebehu jedného súťažného ročníka najviac za tri kluby. 
Predčasné ukončenie hosťovania a návrat do klubu, ktorý hráča na hosťovanie 
uvoľnil, sa do počtu registrácií podľa predchádzajúcej vety nezapočítava. Výnimkou 
z uvedeného pravidla je, ak dochádza k transferu hráča medzi dvoma klubmi 
patriacimi do dvoch rôznych zväzov s prekrývajúcimi sa súťažnými ročníkmi (t. z. 
začiatok súťažného ročníka je v lete/na jeseň oproti zime/jari), môže byť takýto hráč 
oprávnený štartovať v súťažných stretnutiach za tretí klub v priebehu daného 
súťažného ročníka za predpokladu, že v plnej miere splnil svoje zmluvné povinnosti 
s predchádzajúcimi klubmi. Na takéhoto hráča sa rovnako vzťahujú ustanovenia o 
registračných obdobiach ako aj o minimálnom trvaní zmluvy a musia byť dodržané. 

 
Dôvod: Zmena reaguje na obežník FIFA č. 1720, v zmysle ktorého sa upravuje podmienka 
počtu štartu hráčov v priebehu jedného súťažného ročníka. V zmysle príslušných 
ustanovení FIFA RSTP majú členské asociácie povinnosť predmetné ustanovenia 
prevziať do svojich predpisov bez úpravy. 
 

19. V Prílohe č. 3 - Futsal (pravidlá o prestupe a statuse hráčov futsalu) článok 7 vrátane 
nadpisu článku znie: 
 
"Článok 7 - registračné obdobia 

1. Žiadosť o transfer sa podáva v registračných obdobiach 

a)  od 01.07. do 31.10. kalendárneho roka (letné registračné obdobie), 

b) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie); v prípade, ak 
podľa termínovníka príslušnej súťaže je termín posledného kola základnej časti 



predchádzajúcej nadstavbovej časti skorší ako 31.01., zimné registračné obdobie 
sa končí týmto termínom posledného kola. 

2. Ak sa súťažný ročník určitej súťaže začne po ukončení letného registračného obdobia 
uvedeného v bode 1 písm. a), registračné obdobie pre danú súťaž končí štrnástym 
dňom po termíne 1.kola tejto súťaže. Hráč, ktorý prestúpil do nového klubu v tomto 
predĺženom registračnom období podľa prvej vety, môže nastúpiť iba v súťaži, ktorej 
sa prvá veta dotýka; v ostatných súťažiach môže hráč nastúpiť až po začatí 
najbližšieho registračného obdobia. Ak je hráč oprávnený nastúpiť vo viacerých 
súťažiach, na ktoré sa prvá veta vzťahuje, táto sa uplatňuje primerane aj v týchto 
súťažiach.“ 

Dôvod: Návrh Slovenského futsalu 
 
 

20.  V Prílohe č. 3 - Futsal (pravidlá o prestupe a statuse hráčov futsalu) v článku 10 odsek 
3 znie: 

 
„3. Zmluvu s profesionálom môže uzatvoriť len klub, ktorý je riadnym členom SF a  

a)  má na účte SF zloženú finančnú zábezpeku vo výške 6 000,- EUR (akceptuje sa aj 
náhrada v podobe zabezpečovacieho inštitútu podľa § 313 – 322 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), alebo  

b)  má na účte SF zloženú finančnú zábezpeku vo výške 1 000,- EUR a zároveň má 
klub vytvorenú kompletnú štruktúru družstiev vedených v súťažiach SF v ISSF v 
sezóne, ktorá predchádzala žiadosti o registráciu zmluvy s profesionálom 
(nevzťahuje sa na súťaže ženského futsalu). Ak klub nemá takéto družstvo zaradené 
v súťažiach SF, predloží riadiacemu orgánu písomné prehlásenie, že klub takéto 
družstvo prihlási do súťaží SF v najbližšej sezóne, v ktorej SF vytvorí podmienky na 
štart takéhoto družstva v súťažiach. V prípade, ak klub nenaplní túto požiadavku v 
zmysle prehlásenia, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za 
nezaregistrovanú. 

  
Dôvod: Návrh Slovenského futsalu 
 
 

21. V Prílohe č. 3 - Futsal (pravidlá o prestupe a statuse hráčov futsalu) v článku 11 
odsek 2 znie: 

  
„2. Výška odstupného podľa ods. 1 sa upraví násobkom koeficientu: 

a)      1,5 - ak hráč odohral viac ako 150 majstrovských stretnutí v najvyššej        

                  futsalovej súťaži v SR v kategórii dospelých(39a), 

 - ak hráč vo veku 16 – 18 rokov odohral viac ako 10 majstrovských stretnutí    

    v najvyššej futsalovej súťaži v SR v kategórii dospelých, 



b)      2 - ak sa hráč zúčastnil viac ako 5 reprezentačných akcií(39b) mládežníckych 
reprezentácií SR, 

c)      3 - ak sa hráč zúčastnil viac ako 7 reprezentačných akcií A-mužstva SR.“ 
  

Dôvod: Návrh Slovenského futsalu 
 

 
22. V Prílohe č. 5 - Zmluva o amatérskom vykonávaní športu (vzor) v článku III odsek 

5 znie: 
 
“5. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená zmluva sa spravuje slovenským/iným* 

právnym poriadkom a na rozhodnutie prípadného sporu z tejto zmluvy je príslušná 
Komora SFZ pre riešenie sporov.” 

 
Dôvod: Úprava predmetného ustanovenia sleduje zámer zosúladiť s princípom lojality, v 
zmysle ktorého osoby s príslušnosťou k SFZ riešia veci a spory súvisiace s organizovaným 
futbalom prednostne pred orgánmi SFZ, ktoré majú pôsobnosť rozhodnúť v príslušnej 
veci, bez negatívnej jednostrannej medializácie veci. V danom prípade sa jedná o Komoru 
SFZ pre riešenie sporov. 
 

22.       Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie: 
  
„39a Počet odohratých majstrovských stretnutí sa určuje výhradne na základe evidencie 
v ISSF.“ 
  

23.       Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie: 
  
„39b Počet reprezentačných akcií je definovaný verejným registrom vedeným na 
oficiálnej webstránke Slovenského futsalu.“ 

 
 
Pripomienky k návrhu novely RAPP-u doručené od ÚFP: 

1. Článok 18 Transfer hráča 1.1 Návrh  

• dopĺňa sa nový ods. 20 nasledovne:  

„V prípade, ak amatér prestupuje z materského klubu v dôsledku uzatvorenia prvej 
profesionálnej zmluvy s novým klubom a hráč je registrovaný prvýkrát ako profesionál, tak 
takýto transfer sa považuje za transfer profesionála. V prípadoch podľa prvej vety sa súhlas 
materského klubu s prestupom nevyžaduje a to ani v prípade, ak má hráč s materským klubom 
uzatvorenú platnú a účinnú zmluvu o amatérskom vykonávaní športu podľa článku 24a, ale 
nový klub k žiadosti o prestup priložil niektorý z dokladov podľa článku 16.“  



1.2 Odôvodnenie návrhu  

Za súčasného znenia a výkladu Matriky SFZ ako aj stanoviska LPaEK SFZ sa registrácia hráča, 
ktorý uzatvára prvú profesionálnu zmluvu považuje za transfer amatéra. Takýto výklad popiera 
základné princípy občianskeho práva o platnosti a účinnosti zmlúv, v tomto prípade Zmluvy o 
profesionálnom výkone športu. Takáto zmluva sa považuje za účinnú dňom, ktorý zmluvné 
strany označia za deň účinnosti a pre jej platnosť a účinnosť sa už nevyžaduje žiaden iný 
dodatočný úkon orgánu bez právnej subjektivity (Matriky SFZ).  

Súčasný stav zasahuje a porušuje právo hráča na zamestnanie, nakoľko ho limituje v jeho 
statuse profesionála a narúša zmluvnú voľnosť hráča a nového klubu, ktorí sú jediné subjekty 
oprávnené dohodnúť sa, kedy dôjde k účinnosti profesionálnej zmluvy. Navyše spojitosť s 
obmedzenými registračnými obdobami podľa článku 19 vedia Matriku k záveru, že počas tzv. 
„zimného prestupového obdobia“ nie je možné účinne registrovať hráča v novom klube ako 
profesionála po prvýkrát a tento musí polovičku sezóny „čakať“ v novom klube ako amatér. 
Takýto výklad nemá oporu v právnom predpise a je v rozpore s právami hráča na zamestnanie 
a neprimerane zasahuje do právnej istoty účastníkov zmluvného vzťahu.  

Taktiež je potrebné povedať, že za súčasnej situácie a výkladu je nový klub vystavený 
povinnosti uhrádzať dva poplatky, ktoré sú spojené s tým istým transferom, tzn. odstupné za 
amatéra a zároveň výchovné pri uzatvorení prvej profesionálnej zmluvy. Takéto následky 
nemajú oporu v právnych predpisoch a sú nežiadúce. Ak ide o mladého hráča do 23 rokov veku, 
tak pôvodný materský klub je kompenzovaný v rámci inštitútu výchovného a neexistuje 
legitímny dôvod na to, aby materský klub získaval ešte aj „administratívny“ poplatok v podobe 
odstupného.  

Navrhované doplnenie vypĺňa „dieru“ v predpisoch SFZ, ktoré vôbec neadresujú otázku prvej 
registrácie hráča ako profesionála, hoci predpisy FIFA túto otázku riešia. Pre zabezpečenie 
zmluvnej voľnosti a slobody pohybu zamestnania sa nevyžaduje súhlas materského klubu, 
pokiaľ pôvodný zmluvný vzťah nebol založený na základe zmluvy o amatérskom výkone 
športu, prípadne skončil spôsobom predpokladaným v ods. 16.  

2. Článok 24 Zmluva medzi hráčom a klubom  

2.1 Návrh (zábezpeka)  

• ods. 6 sa nahrádza novým znením nasledovne: „  

 
Klub, ktorý je účastníkom I. a II. ligy, môže s profesionálom uzatvoriť zmluvu, len ak má na 
účte SFZ zloženú zábezpeku. Výška zábezpeky je stanovená vo výške (i) 25 % základnej 
odmeny profesionálnych hráčov registrovaných v klube pre aktuálnu sezónu, najmenej však 
60.000,00 EUR, ktorá sa vypočíta ako súčin percentuálneho podielu a úhrnu základnej 
mesačnej mzdy všetkých profesionálnych hráčov klubu za 12 kalendárnych mesiacov aktuálnej 
sezóny, pre kluby najvyššej súťaže; (ii) 15 % základnej odmeny profesionálnych hráčov 



registrovaných v klube pre aktuálnu sezónu, najmenej však 25.000,00 EUR, ktorá sa vypočíta 
ako súčin percentuálneho podielu a úhrnu základnej mesačnej mzdy všetkých profesionálnych 
hráčov klubu za 12 kalendárnych mesiacov aktuálnej sezóny, pre kluby druhe najvyššej súťaže. 
Zábezpeka vo výške podľa predchádzajúcej vety môže byť nahradená bankovou zárukou banky 
alebo ručiteľským vyhlásením iného klubu z rovnakej súťaže. Kluby sú v lehote 15 dní po 
skončení letného registračného obdobia podľa článku 19, ods. 1 povinné predložiť Matrike SFZ 
úplný zoznam uzatvorených zmlúv o profesionálnom výkone športu na aktuálnu sezónu alebo  
jej časť, vyčísliť sumu úhrnu základnej mzdy každého profesionálneho hráča za aktuálnu 
sezónu aoznámiť Matrike SFZ formu zábezpeky. V lehote 15 dní od posledného dňa lehoty 
podľa predchádzajúcej vety sú kluby povinné preukázať Matrike SFZ zloženie zábezpeky alebo 
nahradenie prostredníctvom bankovej záruky alebo ručenia podľa tohto odseku. V prípade, ak 
Matrika SFZ pri porovnaní údajov vyplývajúcich z informačného systému futbalu zistí, že 
poskytnutá zábezpeka nieje vo výške podľa tohto odseku, vyzve klub na jej doplnenie v lehote 
15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, ak klub zábezpeku podľa tohto odseku nezloží 
vôbec alebo na základe výzvy Matriky SFZ podľa predchádzajúcej vety nedoplní, dopustí sa  
disciplinárneho previnenia. Generálny sekretár SFZ zabezpečí zverejnenie informácie o forme 
a výške zloženej zábezpeky každého klubu, ktorý je povinný zábezpeku zložiť podľa tohto 
odseku, na webovom sídle SFZ.“  
 

2.2 Odôvodnenie (zábezpeka)  

Za súčasného stavu kluby a SFZ inštitút zábezpeky plnenia profesionálnych zmlúv celkom 
zjavne nelogicky a nesprávne interpretujú ako typ „registračného“ poplatku, ktorý vytvára 
možnosť uzatvárať profesionálne zmluvy s hráčmi a mal by byť teda rovnaký pre všetky kluby.  

Takáto interpretácia vychádza z chybnej premisy, nakoľko zábezpeka nie je registračným 
poplatkom, ale formou zabezpečenia plnenia uzatváraných profesionálnych zmlúv pre prípad 
neplnenia finančných záväzkov vyplývajúcich z právoplatných rozhodnutí Komory SFZ v 
neprospech klubov.  

V súčasnosti vymedzená fixná suma vo výške 30.000 EUR v prípade profesionálnych klubov 
najvyššej súťaže je absolútne neadekvátna, nakoľko nie je spôsobilá pokryť ani mesačné nároky 
hráčov klubu v prípade, ak sa klub dostane hoci aj do prechodnej platobnej neschopnosti. 
Faktom je, že priemerné mesačné nároky hráčov v profesionálnych kluboch v najvyššej súťaži 
niekoľkonásobne prekračujú uvedenú sumu a tak suma zábezpeky nepredstavuje adekvátne a 
proporcionálne zabezpečenie plnenia finančných záväzkov voči profesionálnym hráčom.  

Objem finančných prostriedkov, ktorý je v danej sezóne alokovaný na mzdy hráčov je klub od 
klubu rozdielny, preto zábezpeka môže účinne plniť svoju funkciu len za predpokladu, že bude 
primeraná k takémuto objemu finančných prostriedkov určených na mzdy hráčov v konkrétnom 
klube. Prípady zmeny majiteľov klubov počas plynúcej sezóny, ohlásené a verejne známe 
nemožnosti plnenia zmluvných záväzkov počas prebiehajúcej sezóny, opakované či dlhodobé 
omeškania s vyplácaním miezd sa pravidelne opakujú každú sezónu a z tohto dôvodu je 
potrebné zvyšovať vymožiteľnosť záväzkov vyplývajúcich zprofesionálnych zmlúv ako aj 



zabezpečiť mechanizmus ochrany slabšej strany pred nemajetnosťou alebo prechodnou 
neschopnosťou klubov splácať svoje záväzky.  

Prioritným záujmom SFZ by mala byť ochrana integrity súťaže a jej stability ako komerčného 
produktu, ktorý má klubom prinášať zdroje financovania z televíznych práva, sponzorov, 
partnerov, priameho predaja produktov, či z transferov hráčov. Finančná nestabilita klubov je 
jedným z hlavných faktorov, ktorý narúša a znižuje stabilitu a hodnotu súťaže ako komerčného 
produktu a taktiež nabúrava jej kvalitu, ako športového kritéria. Zabezpečenie financovania 
počas sezóny musí byť prioritnou požiadavkou pri udeľovaní licencie, pretože sa nemôžu 
opakovať prípady z aktuálnej sezóny kedy vo viacerých kluboch majitelia absolútne otvorene 
hovorili o nedostatku financií, či úmyselnom odstavení financovania klubu.  

Pre subjekty, ktoré sa považujú za slabšiu zmluvnú stranu je preto nevyhnutné nielen 
zabezpečiť možnosť „ukončiť“ zmluvný vzťah v prípade neplatenia, pretože táto ešte 
nezabezpečí vymožiteľnosť finančných záväzkov. Dôležité je zabezpečiť úhradu finančných 
záväzkov klubov v čase, keď si kluby tieto plniť nedokážu alebo neplnia.  

Návrh na zmenu fixnej sumy zábezpeky na percentuálny podiel z úhrnu ročných miezd 
profesionálnych športovcov registrovaných v športovej organizácii je opodstatnený a 
primeraný. V prípade, ak klub uzatvára s hráčmi profesionálne zmluvy, ktoré hráčom 
garantujú určitý celkový objem finančných prostriedkov, mal by zároveň poskytnúť dostatočné 
zabezpečenie splnenia týchto záväzkov v podobe adekvátnej zábezpeky, ktorá môže byť 
alternatívne nahradená bankovou zárukou alebo ručením iného klubu z rovnakej súťaže tak, 
aby zábezpeka neohrozovala „cash-flow“ jednotlivých klubov.  

Zároveň sa navrhuje mechanizmus pre kontrolu výpočtu zloženej zábezpeky a transparentnosť 
pri nahlasovaní údajov o uzatvorených profesionálnych zmluvách. Tieto údaje je následne 
možné verejne overiť.  

3.Článok 26 Trvanie a účinnosť zmluvy 

 
Návrh (účinky nepredloženia zmluvy na registráciu)  

• ods. 6 sa mení tak, že posledná veta sa nahrádza novým znením nasledovne: 
„Ak zmluva nebola v uvedenej lehote predložená na registráciu, v rámci SFZ platí, že hráč sa 
považuje za amatéra bez zmluvy, až do momentu kedy sa nepreukáže opak.“  

Odôvodnenie (účinky nepredloženia zmluvy na registráciu)  

Súčasný stav je neprimerane prísny a do veľkej miery vytvára stav právnej neistoty 
predovšetkým slabšej zmluvnej strany. Zaužívanou praxou je, že zodpovednosť za registráciu 
profesionálnej zmluvy preberajú pri jej podpise kluby a hráči nemajú akúkoľvek možnosť 
ovplyvniť splnenie podmienok podľa ods. 6 zo strany klubu. Skutočnosť, že nesplnenie 
povinnosti bude považované za disciplinárne previnenie klubu ešte neodstraňuje zavedený stav 



právnej neistoty o existujúcom zmluvnom vzťahu medzi hráčom a klubom. Z hľadiska aplikácie 
právnych predpisov bude uzatvorená zmluva o profesionálnom výkone športu právne bezvadná 
a to aj v prípade, že nebude zaregistrovaná na SFZ, čo vytvára objektívny stav právnej neistoty 
v prípadoch neplnenia zmluvných podmienok alebo pri možnom transfere hráča do iného klubu.  

Navrhovanou úpravou sa vypúšťa neprimeraná prísnosť následkov nepredloženia zmluvy na 
registráciu a vytvára sa priestor pre nápravu nesprávneho stavu registrácie, ak si klub svoju 
povinnosť nesplní vo vymedzenej lehote a to bez toho, aby následky spôsobovali stav právnej 
neistoty. Ak si klub svoju povinnosť nesplní, tak bude existovať vyvrátiteľná domnienka o tom, 
že hráč je amatér, pokiaľ účastník, ktorý bude mať na tom právny záujem nepreukáže opak. 
Opak bude môcť preukázať predložením profesionálnej zmluvy na registráciu, čo ochraňuje 
slabšiu stranu (hráča) v prípadoch, kedy klub povinnosť nesplnil, ale je v záujme hráč, aby 
zmluva bola riadne registrovaná.  

Súčasný stav vytvára ďaleko väčší priestor na špekulatívnosť konania subjektov, avšak z 
nezvrátiteľnými právnymi dôsledkami. Navrhovaný stav zmierňuje dôsledky a umožňuje tak 
dodatočne napraviť porušenie predpisov a zachovať objektívne existujúci stav zmluvných 
vzťahov tak, ako boli uzatvorené.  

4. Článok 31 Jednostranné ukončenia trvania zmluvy zo strany hráča 

4.1 Návrh (vypustenie administratívnej povinnosti)  

• ods. 8 sa mení tak, že posledná veta v znení: „Kópiu oznámenia a kópiu podacieho lístku je 
hráč povinný zaslať na matriku SFZ, ktorá zaznamená obsah oznámenia do ISSF a zašle 
záznam prostredníctvom ISSF klubu.“ sa vypúšťa.  

4.2 Odôvodnenie (vypustenie administratívnej povinnosti)  

Povinnosť hráča zasielať kópiu oznámenia na Matriku SFZ je nadbytočnou administratívnou 
záťažou, ktorá nemá žiaden právny význam pri posúdení, či k skončeniu zmluvy došlo 
zoprávnených dôvodov alebo nie. Navyše táto povinnosť nie je vo vzťahu ku klubu 
proporcionálna, nakoľko klub takúto povinnosť pri okamžitom skončení vôbec nemá. Navyše 
kým dôjde k doručeniu takéhoto oznámenia Matrike SFZ a k jeho zaznamenaniu v ISSF, tak 
častokrát už samotná lehota (najmenej 10 dní) na úhradu záväzkov po splatnosti už uplynula, 
preto význam tohto úkonu je nulový a zbytočne administratívne zaťažuje tak hráčov ako aj 
Matriku SFZ.  

5. Článok 32 Kompenzácia za porušenie zmluvy s profesionálom a ukončenie trvania 
zmluvy s profesionálom bez oprávnených dôvodov  

5.1 Návrh (odstránenie neurčitosti)  

• ods. 1 sa mení tak, že prvá a druhá veta sa nahrádzajú novými v nasledovnom znení:  



„Zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila alebo ukončila jej trvanie bez oprávnených dôvodov, 
je zodpovedná za zaplatenie kompenzácie druhej zmluvnej strane. Kompenzácia pre prípad 
porušenia zmluvy a ukončenia jej trvania bez oprávnených dôvodov môže byť dohodnutá medzi 
zmluvnými stranami priamo v zmluve.“ 

5.2 Odôvodnenie (odstránenie neurčitosti)  

V aplikačnej praxi Komory SFZ pre riešenie sporov sa objavil bizardný prípad aplikácie 
predmetného ustanovenia ods. 1, v zmysle, ktorého sa vzťahuje len na prípady 
„porušenia“ zmluvy, pričom za jednostranné skončenie zmluvy bez oprávnených dôvodov nie 
je možné požadovať kompenzáciu, pretože nejde o „porušenie“ zmluvy. Takýto výklad je 
nežiadúci a v rozpore s aplikačnou praxou, judikatúrou FIFA DRC, CAS ako aj s výslovným 
znením predpisov FIFA, či systematickým výkladom RaPP.  

Je zrejmé, že kompenzácia sa priznáva výlučne v prípadoch kedy dochádza k skončeniu zmluvy 
bez oprávnených dôvodov či už zo strany hráča alebo klubu. Kompenzácia naopak nie je 
priznávaná v prípadoch, kedy dochádza k bežnému „porušeniu“ zmluvy, ktoré nemá za 
následok jej skončenie. Formulácia „porušenie“ zmluvy je tu použitá len z dôvodu, že v 
určitých prípadoch jednostrannému skončeniu zmluvy jednou stranou predchádza porušenie 
zmluvy druhou stranou, ktoré je dôvodom skončenia zmluvy (typickým príkladom je 
nevyplatenie mzdy po dobu 3 mesiacov a ani na kvalifikovanú výzvu, pretože zmluvu síce 
jednostranne ukončuje hráč, ale na základe porušenia zmluvy zo strany klubu).  

Navrhované doplnenie odstraňuje neurčitosť ustanovenia a explicitne uvádza skončenie zmluvy 
bez oprávneného dôvodu ako predpoklad pre priznanie kompenzácie.  

6. Článok 40 Riešenie sporov 

6.1 Návrh (disciplinárna právomoc Komory SFZ)  

• dopĺňa sa nový ods. 7 v nasledovnom znení: 

„V prípade, ak je predmetom sporu uloženie povinnosti uhradiť peňažné plnenie, komora SFZ 
popri uložení povinnosti procesnej strany plniť a určení lehoty na jej splnenie zároveň rozhodne 
o následkoch nesplnenia povinnosti v uloženej lehote (disciplinárnej sankcii). V prípade klubu 
komora SFZ uloží disciplinárnu sankciu zákazu národných či medzinárodných prestupov na tri 
po sebe nasledujúce registračné obdobia. V prípade hráča komora SFZ uloží disciplinárnu 
sankciu pozastavenia výkonu športu na šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Sankcie podľa 
tohto odseku sa považujú za vykonané dňom splnenia povinnosti uloženej rozhodnutím komory 
SFZ.“  

6.2 Odôvodnenie (disciplinárna právomoc Komory SFZ)  

Za súčasného znenia je rozhodnutie v prípade dobrovoľného nesplnenia vymožiteľné len 
prostredníctvom vyvolania ďalšieho konania na disciplinárnej komisii SFZ.  



Navrhujem implementovať právomoc Komory uložiť sankciu pre prípad nesplnenia povinnosti 
v rozhodnutiach, ktoré sporovú stranu zaväzujú k finančnému plneniu. Ide o právomoc, ktorú 
na medzinárodnej úrovni má aj FIFA DRC a pomáha tak odbremeniť nápad vecí Disciplinárnej 
komisii FIFA, čo je efekt sledovaný aj navrhovanou úpravou na národnej úrovni.  

Cieľom je taktiež zrýchlenie procesu vymoženia finančných pohľadávok odstránením potreby 
vyvolávať ďalšie konanie na DK SFZ. Uložená sankcia je podmienená nezaplatením v uvedenej 
lehote a okamihom úhrady sa ruší (považuje sa za vykonanú). Navrhované sankcie nie sú 
svojvoľné a vychádzajú z medzinárodného predpisu (Poriadku FIFA pre DRC a PSC).  

 
Vyhodnotenie pripomienok ÚFP zo strany LPO SFZ: 
 

1. Doplnenie čl. 18 o nový odsek 20 
 
Stanovisko: S predmetným návrhom obsahovo súhlasíme, avšak riešenie tohto problému je už 
navrhnuté v aktuálnom návrhu novely RaPP. V navrhovanom znení novely RaPP predloženom 
na VV SFZ sa navrhuje ustanoviť zimné prestupové obdobie pre amatérov bez obmedzenia 
a zároveň sa chce týmto návrhom novely RaPP dosiahnuť stav, aby prestupové obdobia pre 
amatérov bez obmedzenia a pre profesionálov (aj letné, aj zimné) boli vzájomne prekryté. 
Týmto sa fakticky podľa nášho názoru dosiahne stav, ktorý navrhuje aj ÚFP a nie je nutné 
týmto dopĺňať čl. 18 o nový odsek 20. 
 

2. Doplnenie zábezpeky 
 
Stanovisko: S predmetným návrhom nesúhlasíme. Koncept zábezpeky je minimálne 
využívaný zo strany oprávnených osôb a navyše výšky plnenia zo strany zábezpeky dostatočne 
pokrývajú peňažné plnenia v prípade priznaných nárokov oprávnených osôb.  
 

3. Článok 26 Trvanie a účinnosť zmluvy 
 
Stanovisko: S predmetným návrhom súhlasíme. Nakoľko môže existovať hráč v pozícii 
amatéra a profesionála, odporúčame prijať všeobecnú terminológiu „hráč“ a teda prijať znenie 
čl. 26 ods. 6 posledná veta v nasledovnom znení: 

„Ak zmluva nebola v uvedenej lehote predložená na registráciu, v rámci SFZ platí, že hráč sa 
považuje za hráča bez zmluvy, až do momentu kedy sa nepreukáže opak.“ 

4. Článok 31 
 
Stanovisko: S predmetným návrhom nesúhlasíme. Matrika SFZ sa musí dozvedieť o každej 
skutočnosti súvisiacej s akýmkoľvek právnym úkonom v rámci zmluvných vzťahov v SFZ. 
Matrika SFZ len tento právny úkon zaznamená a tak ako uviedol podávateľ pripomienok, nemá 
to žiadny vplyv na posúdenie, či k skončeniu zmluvy došlo z oprávnených dôvodov alebo nie.  
Matrika SFZ sa o tejto skutočnosti musí jednoznačne dozvedieť, aby vedela pracovať 



s informáciou, že hráč reálne ukončil zmluvu a túto skutočnosť musí aj zaznamenať (napríklad 
aj v prípade transferu). 
 

5. Článok 32 

Stanovisko: S predmetným návrhom súhlasíme. V tejto súvislosti odporúčame, aby bol čl. 32 
ods. 1 zmenený tak, že prvá a druhá veta sa nahrádzajú novým znením v nasledovnom znení 
(tak ako navrhuje podávateľ pripomienok):  

„Zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila alebo ukončila jej trvanie bez oprávnených dôvodov, 
je zodpovedná za zaplatenie kompenzácie druhej zmluvnej strane. Kompenzácia pre prípad 
porušenia zmluvy a ukončenia jej trvania bez oprávnených dôvodov môže byť dohodnutá medzi 
zmluvnými stranami priamo v zmluve.“ 

6. Článok 40 
 

Stanovisko: S predmetným návrhom nesúhlasíme. Disciplinárnu právomoc má definovanú 
Komora SFZ pre riešenie sporov v rámci čl. 42a RaPP (záväzky po splatnosti). 
 
Diskusia k návrhu novely: 
Členovia VV SFZ sa v rámci diskusie k tomuto bodu zhodli na tom, že sa vypustí novelizačný 
bod 7 (zavedenie zimného prestupového obdobia pre amatérov bez obmedzenia). Zároveň sa v 
tejto súvislosti zhodli na tom, že sa RaPP v článku 18 doplní o nový odsek 20, ktorý bude znieť: 
 
Ak amatér prestupuje z materského klubu v dôsledku uzatvorenej prvej profesionálnej zmluvy 
s novým klubom, takýto transfer sa považuje za transfer profesionála. Materskému klubu v 
prípade uskutočnenia transferu podľa predchádzajúcej vety vzniká nárok na odstupné za 
prestup amatéra.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku 
SFZ s pripomienkami vznesenými 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 6: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ 
 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ Lukášovi 
Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku 
SFZ. 
Kompletne vysvetlil dôvodovú správu k novele Súťažného poriadku SFZ: 
 
A. Všeobecná časť 
 
Oddelenie riadenia súťaží SFZ v spolupráci s legislatívno – právnym oddelením SFZ predložilo 
na júlové rokovanie VV SFZ na prerokovanie návrh novely súťažného poriadku futbalu, ktorým 
sa mení a dopĺňa Súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení súťažného poriadku 
futbalu z 21. júna 2015, súťažného poriadku futbalu z 8. marca 2016, súťažného poriadku 
futbalu zo 6. júla 2016, súťažného poriadku futbalu z 28. júna 2017, súťažného poriadku futbalu 
z 21. júna 2018 a 18. júna 2019 (ďalej len „novela SP“). 
Novela SP bola vypracovaná na základe podnetov účastníkov súťaží, Únie ligových klubov, 
regionálnych a oblastných futbalových zväzov, technického úseku SFZ, licenčnej komisie SFZ 
a vlastných zistení oddelenie riadenia súťaží SFZ pri aplikácii Súťažného poriadku futbalu 
(ďalej len „SP“) a za účelom jej vypracovania sa uskutočnilo stretnutie pracovnej komisie 
vytvorenej na základe uznesenia VV SFZ na tento účel. 
Cieľom novely SP je upraviť niektoré ustanovenia tak, aby ich znenie nevyvolávalo nežiaduce 
výklady a aplikáciu SP, a aby sa tak zjednodušilo a uľahčilo riadenie súťaží a účasť v nich.  
Účinnosť novely SP sa navrhuje odo dňa jej schválenia, aby začala platiť pred začiatkom súťaží 
v novom súťažnom ročníku. 
 
B. Osobitná časť 
 
K bodu 1: 
Dopĺňa sa definícia hráča, že sa ním rozumie ja hráčka, resp. že pod pojmom prípravkár, žiak, 
mládež a dorast sa môže rozumieť aj osoba ženského pohlavia, a to podľa systematického 
(zaradenie v článku, hlave, časti predpisu) a teleologického (účelu ustanovenia) výkladu 
príslušného pojmu v jeho mužskom tvare, nakoľko to v niektorých ustanoveniach mohlo 
vyvolávať pochybnosti, či sa tento pojem vťahuje aj na osoby ženského pohlavia..  

K bodu 2: 

Dopĺňajú sa ustanovenia o úprave obsadenia a určenia umiestnenia v súťažiach, ktoré sa 
neodohrajú. Stanovuje sa kvóta, minimálny počet stretnutí, ktoré sa musia v súťaži odohrať, 
aby sa mohlo postupovať podľa ustanovení SP, v ktorých je upravené obsadenia a umiestnenie 
družstiev v súťažiach. Ak sa minimálny počet stretnutí v súťaži neodohrá, potom sú riadiace 
orgány súťaží, ktoré sú neodohratím súťaží dotknuté z dôvodu, že napríklad nie je možné určiť 
podľa SP, kto má do súťaže postúpiť, kto zostúpiť, ako sa majú miesta obsadiť, keď sa nižšia 
súťaž dohrá podľa SP, avšak vyššia účasť nie alebo opačne, povinné do 15. mája určiť na 
základe dohody, ako si dotknuté súťaže do nového ročníka upravia (či zmrazia stav tak, že bude 
platiť to, ako skončil predchádzajúci súťažný ročník, alebo si určia, vyberú, ktoré družstvá 
z nedohratej súťaže postúpia, zostúpia, alebo znížia počet účastníkov, alebo rozšíria počet 



účastníkov a pod.). Ak sa riadiace orgány súťaží nedohodnú, tak bude platiť stav spred roka, 
tzn. ako skončila súťaž v predchádzajúcom súťažnom ročníku, tak sa budú môcť opätovne 
prihlásiť družstvá do súťaží, resp. bude platiť umiestnenie spred roka. Avšak i v prípade, že 
riadiace orgány dospejú k dohode do 15. mája, bude VV SFZ oprávnený rozhodnúť, že sa buď 
v dotknutých súťažiach alebo vo všetkých súťažiach bude pred začiatkom nového súťažného 
ročníka postupovať podľa podmienok (umiestnenia) skončeného predchádzajúceho súťažného 
ročníka. 

K bodom 3, 8 a 24: 

Dopĺňajú sa ustanovenia o následkoch vylúčenia a zaradenia družstva, ktorému bola odobratá 
licencia, alebo ktoré licenciu nezíska a špecifikuje sa, že pod podmienkou pre účasť v súťaži sa 
rozumie aj licencia.  

K bodom 4 až 6: 

Upravuje sa v záujme vylúčenia pochybností, že do vyššej súťaže možno okrem priamo 
postupujúcom družstve (1. alebo 2. miesto) zaradiť najvyššie umiestnené družstvo v tabuľke po 
skončení súťaže za priamo postupujúcim družstvom, pričom na najvyššom miesto po priamo 
postupujúcom družstve môže byť len jedno družstvo, ktoré je umiestnené buď na druhom 
mieste alebo treťom mieste, a nie družstvá umiestnené za najvyšším miestom v tabuľke po 
priamo postupujúcich. Iba jedno družstvo sa môže umiestniť na najvyššom mieste za priamo 
postupujúcim družstvom. 

K bodu 7: 

Na vylúčenie pochybností sa konkretizuje, čo sa myslí  súťažou najnižšej úrovne, že o najnižšiu 
úroveň oblastnej súťaže podľa územnej príslušnosti klubu.  

K bodu 9: 

Špecifikujú sa kritériá, ako sa má postupovať, ak družstvá odohrali v súťaži len jedno vzájomné 
stretnutie.  

K bodom 10 a 11:  

Rozširuje sa možnosť uzatvoriť dohodu o striedavom štarte na štvrtú najvyššiu ligu, pričom sa 
kladie obmedzenie ohľadom úrovne súťaží družstiev klubov, ktoré takú dohodu môžu uzatvoriť, 
na rozdiel dvoch úrovní (1. až 3. úroveň alebo 2. až 4. úroveň).  

K bodom 12 až 14: 

Špecifikuje sa na vylúčenie pochybností, kto je klub zodpovedný na základe dohody voči tretím 
osobám, zároveň sa výslovne uvádza, že klub zodpovedný voči tretím osobám, je zároveň 
zodpovedný aj za spoločné družstvo, a zároveň bude pokračovať v súťaži, v ktorej súťažilo 



spoločné družstvo. Skracuje sa lehota na predloženie dohody riadiacemu orgánu na schválenie 
pred začiatkom súťaže, čím sa zväčšuje priestor na vytvorenie spoločného družstva. Spresňuje 
sa, aký názov musí niesť spoločné družstvo, aby bolo jednoznačne identifikovateľné s klubom, 
pod hlavičkou ktorého na základe dohody o spoločnom družstve pôsobí. 

 K bodom 15, 18 a 19: 

Spresňuje sa maximálna platnosť dohody o striedavom štarte hráča, pričom v prípade 
predčasného skončenia platnosti dohody sú kluby povinné to bezodkladne oznámiť riadiacim 
orgánom súťaží. 

K bodom 16 a 17: 

Zavádza sa obmedzenie voči hráčom, ktorí by mali hrať na dohodu o striedavom štarte, že nimi 
nemôžu byť hráči na dočasnom transfere. 

K bodom 20, 22 a 23: 

Spresňuje sa maximálna platnosť dohody o striedavom štarte hráčky, pričom v prípade 
predčasného skončenia platnosti dohody sú kluby povinné to bezodkladne oznámiť riadiacim 
orgánom súťaží. 

K bodu 21: 
 
Žiačka nie je oprávnená počas platnosti dohody striedavom štarte štartovať v jednom klube za 
družstvo chlapcov a družstvo dievčat a zároveň v druhom klube za družstvo chlapcov alebo za 
družstve dievčat. Zavádza sa tým obmedzenie, aby nedochádzalo k nadmernému zaťažovaniu 
hráčok ešte v treťom družstve, lebo v materskom klube by mohla aj bez dohody nastupovať aj 
za dievčenské aj chlapčenské družstvá. 
 
K bodu 25: 
 
Odstraňuje sa všeobecná povinnosť mať registrovaných aspoň 11 hráčov dorastu, keď klub 
nemá 11 dospelých hráčov. Ponecháva sa to na rozpis súťaže, aby si riadiace zväzy určili počty 
registrovaných hráčov okrem dospelých.  
 
K bodu 26: 
 
Rozširuje sa žiak aj o žiačku, keďže v nasledujúcich pododsekoch sa upravujú vekové kategórie 
mužov a žien odlišne v danom prípade sa uvedená podmienka vzťahuje aj na žiačky – 
prípravkárky.  
 
 
 
 



K bodu 27: 
 
Upravuje sa vekové rozpätie dorastenca, ktorý môže hrať aj za mužov, aby nemusel pol roka 
stáť, keby ešte nespadal do U16.  
 
K bodu 28: 
 
Hráč, ktorý prišiel na stretnutie počas stretnutia a nastúpil v druhom polčase, je povinný sa 
konfrontácii podrobiť, ak o bolo o konfrontáciu požiadané. Hráč nemusí čakať na vyzvanie 
rozhodcu, aby sa po skončení stretnutia konfrontácii podrobil, musí počkať na skončenie 
stretnutie a byť rozhodcovi k dispozícii na vykonanie konfrontácie.  
 
K bodom 29 a 31: 
 
Opravujú sa preklepy. 
 
K bodu 30: 
 
Rozširuje sa dôvod pre neoprávnený štart, ak sa hráč vydáva za iného hráča.  
 
K bodu 32: 
 
Ponecháva sa na rozpis súťaží, aby bola táto povinnosť uložená klubom. Ň 
 
K bodom 33 až 39: 
 
Ustanovujú sa náležitosti sťažnosti a postup pri jej vybavovaní podľa náležitostí a postupu ako 
pri námietkach.  
 
V rámci diskusie k predloženému návrhu bola žiadosť od zástupcov ÚLK, aby boli viac 
zahrnutí do procesu prípravy a aby vznikla k návrhu pracovná skupina.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu Súťažného poriadku SFZ. 
2) VV SFZ ukladá GS SFZ zostaviť k predkladanému návrhu pracovnú skupinu so 

zástupcom ÚLK a zapracovať pripomienky vznesené priamo na zasadnutí. 
Následne predložiť finálnu verziu na schválenie per rollam. 

 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 



Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívno-právnej 
a etickej komisie SFZ 
 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ Lukášovi 
Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívno-
právnej a etickej komisie SFZ. 
Hlavným dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu je potreba úpravy ustanovení Štatútu 
Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ (ďalej len „Štatút“), a to z dôvodu novelizácie 
predpisov SFZ, predovšetkým stanov SFZ v poslednom období.   

 
Cieľom novelizácie Štatútu je úprava ustanovení Štatútu a jeho zosúladenie so stanovami SFZ 
a ostatnými predpismi SFZ. V danom prípade predkladáme na prerokovanie nové znenie 
Štatútu, ktoré reflektuje potrebné zmeny, pričom jednotlivé úpravy sa dotýkali najmä 
zjednotenia pojmológie, odstránenia duplicitnej úpravy s ostatnými predpismi SFZ, úpravy 
článku 5 a 6 Štatútu týkajúcej sa ustanovenia jednotlivých členov komisie a jeho zosúladenie 
so stanovami SFZ. V neposlednom rade formálnej úpravy z dôvodu zabezpečenia uniformity 
s jednotlivými predpismi SFZ.   
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ 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 8: Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, 
rozhodkýň a PR SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 
 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi 
rozhodcov Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh nominačných listín rozhodcov, 
asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ pre súťažný ročník 2020/2021. 

Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí dňa 23.júna 2020 
v Bratislave predbežne vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR 
SFZ za prebiehajúci súťažný ročník 2019/20. Výsledkom hodnotenia je návrh nominačných 
listín rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ pre súťažný ročník 2020/21. 



 
PERSONÁLNE ZLOŽENIE SÚČASNEJ KR SFZ:  
Marián RUŽBARSKÝ (predseda), Igor KRŠKO (podpredseda, úsek ProR), Miroslav JAŠKA 
(člen, Školský a organizačný úsek + úsek rozhodkýň), Ján FAŠUNG (člen, súťažný úsek), 
Jaroslav ZÁBRANSKÝ (tajomník). 
 
ZÁVERY VYHODNOTENIA: 
 
ROZHODCOVIA A ASISTENTI ROZHODCOV SFZ  
 
nezaradení a postupujúci na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2020/21: 
 
BFZ: 
•Jozef PAVLÍK (rozhodca) – ukončenie aktívnej činnosti z dôvodu dosiahnutia maximálneho 
vekového limitu 
Postupujúci: 
•Matej CHOREŇ (rozhodca) 
•Lukáš LAUER (asistent rozhodcov) 
ZsFZ: 
•Rastislav ŽÁKECH (asistent rozhodcov) – ukončenie aktívnej činnosti z dôvodu 
dosiahnutia maximálneho vekového limitu 
Postupujúci: 
•Anton HRENÁK (asistent rozhodcu) 
•Martin KRIVOŠÍK (asistent rozhodcov) 
 
SsFZ: 
•nikto  
Postupujúci: 
nikto 
 
VsFZ:  
•Pavol CHMURA (rozhodca) – ukončenie aktívnej činnosti na základe vlastnej žiadosti 
•Július STRAKA (rozhodca) – ukončenie aktívnej činnosti na základe vlastnej žiadosti  
•Radoslav BOBKO st. (asistent rozhodcov) – ukončenie aktívnej činnosti na základe vlastnej 
žiadosti 
•Miroslav BENKO (asistent rozhodcu) – ukončenie aktívnej činnosti z dôvodu dosiahnutia 
maximálneho vekového limitu 
Postupujúci: 
•Lukáš DZIVJAK (rozhodca) 
•Jaroslav SUČKA (rozhodca) 
•Dávid BOBKO (asistent rozhodcu) 
•Matej HREBEŇÁR (asistent rozhodcov) 
 
 



POZOROVATELIA ROZHODCOV SFZ 
 
Bez zmien na nominačnej listine pre súťažný ročník 2020/2021. 
 
NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN ROZHODCOV A ASISTENTOV ROZHODCOV SFZ 
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020/21 (79 osôb): 
 
ROZHODCOVIA SFZ (37):  
Čiernik Michal, Dohál Martin, Dzivjak Lukáš, Gemzický Erik, Glova Filip, Greško Pavol, 
Holas Miroslav, Choreň Matej, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin, Jurenka 
Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kišš Bálint, Kolofík Tomáš, Kozák Igor, Kráľovič Peter, 
Kružliak Ivan, Libiak Maroš, Malárik Filip, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek, 
Micheľ Kristián, Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Papuča Patrik, 
Parilák Boris, Prešinský Ladislav, Ruc Marián, Sedlák Dušan, Smolák Michal, Somoláni 
Adam, Sučka Jaroslav, Valent Igor, Ziemba Peter 
 
ASISTENTI ROZHODCOV SFZ (42): 
Ádám Gabriel, Bednár Peter, Bobko Dávid, Borsányi Martin, Budáč Michal, Čajka Peter, 
Ferenc František, Galo Marek, Halíček Juraj, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrebeňár 
Matej, Hrenák Anton, Hrmo Andrej, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Kmec 
Patrik, Košecký Jakub, Kováč Peter, Krivošík Martin, Kuba Rastislav, Lauer Lukáš, 
Mihalík Peter, Perát Anton, Poláček Daniel, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, 
Sluk Michal, Somoláni Tomáš, Straka Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo 
Milan, Štofik Dušan, Tomčík Michal, Vass Simeon, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, 
Zemko Matej 
 
NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN ROZHODCOV A ASISTENTOV ROZHODCOV 
PROJEKTU ŠANCA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020/21 (24 osôb): 
 
PROJEKT ŠANCA – ROZHODCOVIA RFZ (v rankingovom poradí):  
BFZ:   1. Ďurčo Martin 2. Tománek Lukáš  
ZsFZ: 1. Matulová Miriama  2. Janček Denis 
SsFZ:  1. Dančo Michal 2. Legíň Milan 3. Herdel Martin 
VsFZ: 1. Bobko Radoslav 2. Benedik Boris 3. Mano Dávid  
 
PROJEKT ŠANCA – ASISTENTI ROZHODCOV RFZ (v rankingovom poradí):  
BFZ:   1. Henček Róbert 2. Bláha David 3. Ralbovský Tomáš 4. Lalo Miloš 
ZsFZ:  1. Poruban Denis 2. Tokoš Peter   

SsFZ:  1. Túma Tomáš 2. Burger Tomáš 3. Mosor Jozef 4. Železňák Michal 
VsFZ:  1. Béreš Dávid 2. Pacák Tobiáš 3. Maliňák Jozef 4. Capík Dávid   
 
NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN ROZHODKÝŇ  SFZ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020/21: 



Alezárová Ivana, Brutvanová Timea, Gašparíková Mária, Hanesová Zuzana, Hlaváčová 
Dominika, Kováčová Zuzana, Kožárová Linda, Krčová Mária, Kunzová Petra, 
Lackovičová Katarína, Marušinová Mária, Matulová Miriama, Obertová Miroslava, 
Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra, Singlárová Kristína, Súkeníková 
Mária, Valentová Zuzana, Vargová Alexandra, Vicenová Dominika 
 
Podmienkou pre zaradenie rozhodcov a asistentov rozhodcov na nominačné listiny SFZ je 
úspešné absolvovanie seminára a fyzických previerok rozhodcov a asistentov rozhodcov 
SFZ/projektu Šanca konaných v dňoch 25.-26.7.2020 v Tatranskej Lomnici. 
 
NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN PR SFZ  PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020/21 (32 osôb): 
Bacsa Gabriel, Balko Martin, Brendza Ondrej, Cuninka Emanuel, Fašung Ján, Gádoši 
Ladislav, Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Jakubec Artúr, Jančovič 
Tibor, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Likavský Peter, Makový Miroslav, Medveď Vladimír, 
Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný 
Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Šipoš Pavol, 
Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais Viliam, Vaňo Stanislav, Zábranský 
Jaroslav 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, 
rozhodkýň a PR SFZ pre súťažný ročník 2020/2021. 
 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ pre súťažný 
ročník 2020/2021 
 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, 
ktorý predstavil členom VV SFZ návrh nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ pre súťažný 
ročník 2020/2021, ktorý bol prorokovaný a odporučený Komisiou delegátov SFZ. 
 
Návrh nominačnej listiny delegátov stretnutia predložený Komisiou delegátov SFZ: 
BENEDIKOVIČ Ladislav, BÓC Miroslav, BUDÁČ Marcel, ČAN Vladimír, DADYKIN 
Róbert, DŽUBÁK Ján, EPERJEŠI Marcel, FAJČÍK Miroslav, FARBULA Ján, FORGON 
Ján, GRÓF Ivan, HORÁK Roman, HORVÁTH Kamil, CHALMOVIANSKY Eduard, 
JAŠKA Miroslav, KISS Ervín, KORMAN Štefan, KOŠIČÁR František,  LÔNČÍK Milan, 
KOVALČÍK Jozef, LABANC Ján, MEDOVIČ Anton, NAGY František, OLŠAVSKÝ 



Štefan, PANÁK Ján, REPA Igor, SCHNEIDER Miroslav, ŠVARC Jaroslav, TOMÁŠOVÁ 
Renáta, VAĽKO Štefan, VANSA Vladimír, ZDECHOVAN Dušan. 
Priamo na zasadnutí bol v rámci diskusie k tomuto bodu predložený pozmeňujúci návrh zo 
strany predsedu BFZ Juraja Jánošíka. Vecná stránka pozmeňujúceho návrhu spočívala v 
stiahnutí delegáta p. Milana Lônčika (BFZ) z návrhu nominačnej listiny s tým, že na najbližšom 
zasadnutí VV SFZ bude zo strany BFZ predložené na schválenie nové meno. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ pre súťažný ročník 
2020/2021 spolu s pozmeňujúcim návrhom od predsedu BFZ. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ (v tomto čase už bol ospravedlnený zo zasadnutia P. Kašpar), z 
toho: 

Za – 8 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 3 (P. Sepeši, I. Kozák, T. Végh) 

Návrh uznesenia bol schválený. 

 
K bodu 10: Informácia o rozhodnutiach odvolacieho orgánu licenčného konania 
 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, 
ktorý členov VV SFZ informoval o rozhodnutiach odvolacieho orgánu licenčného konania. 

Po rozhodnutí prvostupňového orgánu licenčného konania (ďalej len POLK) zo dňa 28.5.2020 
neudeliť v prvostupňovom konaní licenciu klubom FC Nitra a MŠK Žilina v likvidácii, bol 
kontaktovaný predseda odvolacieho orgánu licenčného konania (ďalej len OOLK) JUDr. Peter 
Kohút s požiadavkou zvolať zasadnutie OOLK najneskôr do 25.6.2020. 
Po podaní odvolania oboma dotknutými klubmi, sa OOLK na svojom zasadnutí zišiel dňa 
24.6.2020 v sídle SFZ.  Rokovanie viedol predseda OOLK a zúčastnili sa ho všetci jeho 
členovia. Na zasadnutie bol okrem manažéra klubového licenčného systému SFZ Dr. Milana 
Vojteka, prizvaný aj predseda POLK a licenčnej komisie SFZ (ďalej len LcK) Ing. Juraj 
Obložinský.  
Na zasadnutie OOLK boli pripravené podkladové správy finančných odborníkov LcK 
o preverení odvolacej dokumentácie oboch klubov, ktoré dňa 18.6.2020 prerokovala LcK 
a prijala k nim odporúčacie stanovisko – odvolaniam oboch klubov vyhovieť, nakoľko tieto 
v odvolacom konaní odstránili dôvody, pre ktoré im POLK licenciu neudelil (v prípade FC 
Nitra nezdokladované transferové aktivity klubu a vysporiadanie možných záväzkov po lehote 
splatnosti voči zamestnancom; v prípade MŠK Žilina, vzhľadom na „status“ klubu v likvidácii, 
realizácia a dokladovanie požadovaných opatrení a krokov, nevyhnutných pre udelenie licencie 
aspoň na nastávajúcu licenčnú sezónu).  
 
 
 



 
ROZHODNUTIA OOLK: 
 
Na zasadnutí OOLK sa rokovalo o každom klube osobitne. Konečné rozhodnutia – vyhovieť 
odvolaniam oboch klubov a udeliť im licenciu na licenčnú sezónu 2020/2021 – OOLK prijal 
jednomyseľne, nikto z jeho členov nehlasoval proti, ani sa nezdržal hlasovania.  
 

OOLK v rozhodnutí o udelení licencie uložil obom klubom aj viaceré opatrenia:  
 

FC NITRA 
§ V Programe  rozvoja mládeže  klubu lepšie rozpracovať ustanovenia o antidopingu a vzdelávaní 

k integrite futbalu a tieto v správe o jeho plnení za rok 2020 aj riadne vyhodnotiť. 
§ Bezodkladne  vykonať  všetky  potrebné  úkony  pre obnovenie  certifikátu štadióna, ktorý bude klub 

používať pre domáce súťažné stretnutia v licenčnej sezóne 2020/2021. 
§ Počas celej licenčnej sezóny 2020/2021 licenčnej komisii SFZ predkladať aktualizované štvrťročné 

finančné informácie do budúcnosti.        

MŠK ŽILINA v likvidácii 
§ Bezodkladne  vykonať  všetky  potrebné  úkony  pre obnovenie  certifikátu štadióna, ktorý bude klub 

používať pre domáce  súťažné stretnutia v licenčnej sezóne  2020/2021, vrátane obnovenia FIFA 
QUALITY PRO FIELD CERTIFICATE UT hracej plochy hlavného štadióna klubu. 

§ Počas  celej  licenčnej  sezóny  2020/2021  licenčnej komisii  v určených  termínoch  predkladať 
kontrolný výkaz finančného monitorovania klubu v licenčnej sezóne 2020/2021. 

§ Do konca licenčnej sezóny 2020/2021 právne doriešiť stav likvidácie MŠK Žilina, a.s. v likvidácii 
(odporúčanie OOLK je zrušiť likvidáciu). 

§ Najneskôr do 31.7.2020 zosúladiť právno-organizačné zmeny vykonané v klube MŠK Žilina, a.s. 
v likvidácii s čl. 14 smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch. 

 

OOLK taktiež poveril p. Vojteka, aby informoval príslušné úseky a oddelenia SFZ (ÚLK)  
o skutočnosti obmedzenej spôsobilosti klubu konať voči tretím osobám (prijímanie dotácií, platnosť 
úkonov, matričné úkony, prijímanie nových zamestnancov a pod.) a VV SFZ v potrebnom termíne 
predložiť návrh úpravy smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018, týkajúcej sa 
udeľovania licencie klubom v likvidácii.   
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach odvolacieho orgánu licenčného 
konania (OOLK). 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

 



K bodu 11: Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 

 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, 
ktorý členom VV SFZ predstavil Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ. 

V  súlade so znením Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018 a Licenčného  
štandardu UEFA/SFZ, sú všetci členovia  licenčných orgánov a  licenčnej administratívy SFZ 
povinní písomne potvrdiť svoju nezávislosť voči futbalovým klubom, žiadajúcim o udelenie 
licencie pre príslušný ročník klubových súťaží UEFA a najvyššej domácej súťaže mužov              
(v súčasnosti FORTUNA liga). 

 

1. Všetci členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len POLK) podpísali 
„Vyhlásenia o nezávislosti“, ktoré sú archivované v  ich personálnych zložkách. 
V licenčnom cykle 2019/2020 a  pri udeľovaní licencií na licenčnú sezónu 2020/2021 tak 
svoje funkcie vykonávali oprávnene a v súlade s požiadavkami základných predpisov 
klubového licenčného systému SFZ. 
 

2. Všetci členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len OOLK) písomne 
potvrdili pretrvávanie ich nezávislosti voči žiadateľovi o licenciu na licenčnú sezónu 
2020/2021 (kluby FC Nitra a MŠK Žilina v likvidácii, ktoré sa odvolali voči rozhodnutiu 
POLK o neudelení licencie v prvostupňovom konaní). V licenčnom cykle 2019/2020 a pri 
udeľovaní licencií na licenčnú sezónu 2020/2021 tak svoje funkcie vykonávali oprávnene 
a v súlade s požiadavkami základných predpisov klubového licenčného systému SFZ. 
 

3. V súvislosti s novelizáciou stanov SFZ, schválenou konferenciou SFZ, konanou dňa 
28.2.2020 v Senci, všetci členovia POLK a OOLK do 30.4.2020 podpísali a generálnemu 
sekretárovi SFZ predložili „Vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcie“, potvrdzujúce ich 
objektívnu nestrannosť ako členov orgánov SFZ na riešenie sporov.   
 

4. Vyhlásenia o nezávislosti podpísali aj všetci členovia licenčnej komisie SFZ, aby mohli plniť 
delegované úlohy v procese preverovania klubov a udeľovania licencií pre vstup do 
klubových  súťaží UEFA a FORTUNA ligy súťažného ročníka 2020/2021. 

 

Štruktúra licenčných orgánov SFZ: 

P O L K Nezávislý štvorčlenný orgán, ktorého predsedu 
a podpredsedu volí konferencia SFZ a členov 
ustanovuje VV SFZ. Jeho aktuálne platné 
personálne zloženie je uvedené v zázname 
o  kontrole nezávislosti členov licenčných 
orgánov.     

 

O O L K  Nezávislý päťčlenný orgán, ktorého predsedu 
a podpredsedu volí konferencia SFZ a  členov 
ustanovuje VV SFZ. Jeho aktuálne platné 
personálne zloženie je uvedené v zázname 



o  kontrole nezávislosti členov licenčných 
orgánov. 

 

 

P O L K 
 

Členovia 
 

Funkcia 
 

Vyhlásenia podpísal 
 

Overovatelia 
 

Juraj OBLOŽINSKÝ 
 

predseda 
 

12.12.2019 
 

Palenčík / Vojtek 
 

Peter MICHALÍK 
 

podpredseda 
 

12.12.2019 
 

Obložinský / Vojtek 
 

Boris GOGA    
 

nezávislý audítor 
 

22.05.2020 
 

Obložinský / Vojtek 
 

Timotej MINAROVIČ 
 

advokát 
 

22.05.2020 
 

Obložinský / Vojtek 
 

O O L K 
 

Členovia  
 

Funkcia 
 

Vyhlásenia podpísal 
 

Overovatelia 
 

Peter KOHÚT 
 

predseda  
 

29.05.2020 
 

Obložinský / Vojtek 
 

Matúš ŠTULAJTER    
 

podpredseda      29.05.2020 
 

Obložinský / Vojtek 
 

Boris KORDOŠ 
 

kvalifikovaný právnik 29.05.2020 
 

Obložinský / Vojtek 
 

Viliam KUPEC    
 

nezávislý audítor     29.05.2020 
 

Obložinský / Vojtek 
 

Tomáš SUCHÝ 
 

advokát 29.05.2020 
 

Obložinský / Vojtek 
 

Nikto z  členov licenčných orgánov SFZ nebol v uplynulom licenčnom cykle zainteresovaný 
spôsobom, definovaným predpismi klubového licenčného systému v  kluboch, žiadajúcich 
o udelenie licencie na licenčnú sezónu 2020/2021. Pretrvávanie tohoto statusu bolo predsedami 
oboch licenčných orgánov preverené aj priamo pred rozhodovaním licenčných orgánov 
o udelení licencií, o čom existuje písomný záznam. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 12: Vyhodnotenie generálneho sekretára SFZ o splnení podmienok zlučiteľnosti 
výkonu funkcie členov orgánov na riešenie sporov v zmysle schválených prechodných 
ustanovení stanov SFZ k úpravám účinným od 28. februára 2020 

Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ Lukášovi 
Pitekovi, ktorý členov VV SFZ informoval o následovnom: 



 

Právny základ pre celý proces: 

„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.” 

Z dôvodovej správy: 

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. 

„Článok 39 - Odvolanie osoby z funkcie a pozastavenie výkonu funkcie alebo činnosti 

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. 

2. Návrh na odvolanie voleného člena orgánu SFZ z funkcie musí byť písomný a 
odôvodnený a musí byť zaslaný členom orgánu SFZ, ktorý rozhoduje o odvolaní, 
kontrolórovi a dotknutej osobe, ktorá má právo na verejnú obhajobu pred príslušným 
orgánom SFZ, ak o to požiada.” 

 
Z dôvodovej správy: 
 
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.  

Bod 1:  
Lehota 60 dní (od 28.2.2020, kedy bola schválená i účinná zmena Stanov SFZ) ustanovená v 
čl. 72a ods. 1 Stanov SFZ v platnom znení na zaslanie písomného vyhlásenia o zlučiteľnosti 
výkonu funkcie uplynula 28. apríla 2020. 

Bod 2: 
Vyhlásenie v lehote 60 dní (do 28.4.2020) riadne zaslali:  

Disciplinárna komisia SFZ 

Meno a priezvisko Dátum podpisu vyhlásenia Dátum doručenia vyhlásenia 

Miroslav Vlk 5.3.2020 21.4.2020 

Peter Mihál 5.3.2020 21.4.2020 

Miroslav Urban 5.3.2020 21.4.2020 

Marián Vereš 5.3.2020 21.4.2020 

František Lunák 5.3.2020 21.4.2020 

Peter Reisz 5.3.2020 21.4.2020 

Peter Potecký 5.3.2020 21.4.2020 

Róbert Dadykin 5.3.2020 21.4.2020 

Miroslav Jablonický 5.3.2020 21.4.2020 

Jozef Škríba 5.3.2020 21.4.2020 

 

Odvolacia komisia SFZ 

Meno a priezvisko Dátum podpisu vyhlásenia Dátum doručenia vyhlásenia 

Milan Ľalík 17.4.2020 17.4.2020 

Ján Svák 1.4.2020 14.4.2020 

Boris Benkovič 5.3.2020 15.4.2020 



Pavol Malich 8.4.2020 8.4.2020 

Miroslav Bobák 27.3.2020 27.3.2020 

Pavel Malovič 
(člen antidopingového senátu) 

24.3.2020 24.3.2020 

Ladislav Polka (náhradník) 17.4.2020 17.4.2020 

Lucia Knappková (náhradník) 24.3.2020 24.3.2020 

 

Prvostupňový orgán licenčného konania SFZ 

Meno a priezvisko Dátum podpisu vyhlásenia Dátum doručenia vyhlásenia 

Juraj Obložinský 8.4.2020 27.4.2020 

Boris Goga 20.4.2020 27.4.2020 

Peter Michalík 15.4.2020 27.4.2020 

Timotej Minarovič 8.4.2020 27.4.2020 

 

Odvolací orgán licenčného konania SFZ 

Meno a priezvisko Dátum podpisu vyhlásenia Dátum doručenia vyhlásenia 

Peter Kohút 8.4.2020 27.4.2020 

Tomáš Suchý 14.4.2020 27.4.2020 

Matúš Štulajter 8.4.2020 27.4.2020 

Boris Kordoš 17.4.2020 27.4.2020 

Viliam Kupec 8.4.2020 27.4.2020 

 

Komora SFZ pre riešenie sporov 

Meno a priezvisko Dátum podpisu vyhlásenia Dátum doručenia vyhlásenia 

Jaroslav Čollák 15.4.2020 15.4.2020 

Žaneta Surmajová 24.4.2020 29.4.2020 

Juraj Bugala 24.4.2020 27.4.2020 

Jaroslav Lovašš 30.3.2020 2.4.2020 



Jozef Mikluš 17.3.2020 20.3.2020 

Ladislav Jakubec 25.3.2020 15.4.2020 

Andrej Žáčik 20.4.2020 20.4.2020 

Oto Nedveď 11.03.2020 11.03.2020 

Peter Lukášek 28.04.2020 28.04.2020 

Marek Majtán 28.04.2020 03.05.2020 

Ivan Biacovský 28.04.2020 28.04.2020 

Andrej Poruban 28.04.2020 28.04.2020 

 

Bod 3: 

Výzva generálneho sekretára na zaslanie písomného vyhlásenia o zlučiteľnosti výkonu funkcie 
v zmysle čl. 72a ods. 2 Stanov SFZ bola zaslaná dňa 13.05.2020 prostredníctvom elektronickej 
pošty R. Munkovej, A. Peťovskej, A. Bíróovi a T. Gábrišovi (všetci Komora SFZ pre riešenie 
sporov) s poučením o následkoch pre prípad  nevyhovenia výzve a určením lehoty na 
predloženie vyhlásenia o zlučiteľnosti výkonu funkcie do 10 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. 

Bod 4: 
Vyhlásenie v lehote určenej generálnym sekretárom SFZ zaslali:  

Komora SFZ pre riešenie sporov 

Meno a priezvisko Dátum podpisu vyhlásenia Dátum doručenia vyhlásenia 

Alexander Bíró 
zástupca za kluby 

 amatérskeho futbalu 

14.05.2020 14.05.2020 

Renata Munková 
zástupca za hráčov 

 profesionálneho futbalu 

13.05.2020 14.05.2020 

Anna Peťovská 
zástupca za hráčov 

 profesionálneho futbalu 

28.04.2020 15.05.2020 

Tomáš Gábriš 
zástupca za hráčov 

 profesionálneho futbalu 

Dňa 28.04.2020 a neskôr aj dňa 13.05.2020 p. Gábriš oznámil, že vyhlásenie 
nemôže predložiť z dôvodu nesplnenia podmienok uvedených v predmetnom 
vyhlásení (nakoľko zastupuje svojich klientov ako advokát v konaniach na 
Komore SFZ pre riešenie sporov) 
Následne dňa 22.06.2020 zaslal vyhlásenie prostredníctvom elektronickej 
komunikácie, kde uviedol dátum podpisu 26.04.2020 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie generálneho sekretára SFZ o splnení podmienok 
zlučiteľnosti výkonu funkcie členov orgánov na riešenie sporov v zmysle schválených 
prechodných ustanovení stanov SFZ k úpravám účinným od 28. februára 2020. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na pozastavenie výkonu funkcie členov orgánov na 
riešenie sporov 

Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo vedúcemu LPO SFZ Lukášovi 
Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na pozastavenie výkonu funkcie dvoch členov 
orgánov na riešenie sporov (p. Tomáša Gábriša a p. Ptra Lukášeka). 

Vo vzťahu k p. Petrovi Lukášekovi bol predložený nasledujúci návrh: 
 
V súvislosti s porušením povinnosti o spĺňaní podmienky zlučiteľnosti výkonu funkcie člena 
orgánu na riešenie sporov v orgáne na riešenie sporov v zmysle čl. 72a ods. 1 Stanov SFZ 
a v zmysle stanoveného procesného postupu v zmysle čl. 72a ods. 2 Stanov SFZ, si Vám 
dovoľujem predložiť tento 

n á v r h 
 

na dočasné pozastavenie výkonu funkcie člena Komory SFZ pre riešenie sporov – Peter 
Lukášek (člen Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupca profesionálnych hráčov). 
 
Odôvodnenie: 
 
Dňa 30.06.2020 bol doručený na Disciplinárnu komisiu SFZ podnet na začatie disciplinárneho 
konania vo veci Tomáša Šalatu, kde podávateľ podnetu informoval, že dňa 19.05.2020 právny 
zástupca hráča, Tomáša Šalátu, prijal Uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov z 13.04.2020, 
č.k.: KS/40/2019, na základe ktorého bol klub: FK Inter Bratislava, a.s., povinný uhradiť 
hráčovi sumu vo výške 2.400,00 EUR do 3 dní od právoplatnosti predmetného uznesenia. 
Zároveň podávateľ podnetu informoval Disciplinárnu komisiu SFZ, že klub FK Inter Bratislava, 
a.s. si predmetnú povinnosť riadne a včas nesplnil, čím sa dopustil disciplinárneho previnenia 
podľa článku 64, ods. 1 a ods. 2 Disciplinárneho poriadku SFZ. Podávateľ podnetu na začatie 
disciplinárneho konania na základe uvedených skutočností týmto podal podnet na začatie 
disciplinárneho konania a uloženie príslušnej sankcie. Predmetný návrh bol podpísaný zo strany 
právneho zástupcu Advokátska kancelária SLA s.r.o., so sídlom Miletičova 5, 821 08 Bratislava, 
IČO: 53 071 531, v zastúpení Mgr. Peter Lukášek, konateľ a advokát. 
 



Dôkaz: Mail na tajomníka Disciplinárnej komisie SFZ s označením „Podnet na začatie 
DK_Šalata_FK Inter BA“ zo dňa 30.06.2020 (čas 12:01) 

 
Dôkaz: Podnet na začatie disciplinárneho konania zo dňa 30.06.2020 

 
V zmysle predložených podkladov k podnetu na začatie disciplinárneho konania bolo 
predložené aj Plnomocenstvo na zastupovanie zo dňa 26.06.2020, kde Tomáš Šalata, bytom 
SNP 2, 927 01 Šaľa, dátum narodenia 08.02.1997 splnomocnil Advokátsku kanceláriu SLA 
s.r.o., so sídlom Miletičova 5, 821 08 Bratislava, IČO: 53 071 531, na všetky právne úkony 
súvisiace so zabezpečením úhrady nároku na mzdu splnomocniteľa, najmä na zaslanie podnetu 
na začatie disciplinárneho konania proti právnickej osobe: FK Inter Bratislava a.s., so sídlom: 
Tomášikova 17, 821 09 Bratislava, IČO: 47615818, pre nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z 
právoplatného rozhodnutia Komory SFZ pre riešenie sporov. Za Advokátsku kanceláriu SLA 
s.r.o., so sídlom Miletičova 5, 821 08 Bratislava, IČO: 53 071 531 bolo Plnomocenstvo na 
zastupovanie zo dňa 26.06.2020  podpísané Mgr. Petrom Lukášekom, konateľom a advokátom. 
 

Dôkaz: Plnomocenstvo na zastupovanie zo dňa 26.06.2020 
 
Na základe verejne dostupných informácií z Obchodného registra Slovenskej republiky je Mgr. 
Peter Lukášek, bytom Dolná Trnovská 20, 010 01 Žilina spoločníkom a štatutárnym orgánom 
(v pozícii konateľa) Advokátskej kancelárie SLA s.r.o., so sídlom Miletičova 5, 821 08 
Bratislava, IČO: 53 071 531. 
 

Dôkaz: Informácia o Advokátskej kancelárii SLA s.r.o. z Obchodného registra 
Slovenskej republiky je dostupná tu: 
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=513353&SID=2&P=1 

 
Na základe uverejnenej Úradnej správy SFZ č. 51 zo dňa 03.07.2020 bolo v časti Disciplinárna 
komisia SFZ uverejnené nasledovné uznesenie: 
 
„U 760 – FK Inter Bratislava - DK obdržala uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov č. k. 
KS/40/2019 v právnej veci navrhovateľa Tomáš Šalata v zastúpení Advokátska kancelária SLA 
s.r.o. proti odporcovi FK Inter Bratislava, a.s., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2020 
a vykonateľnosť dňa 08.06.2020. DK začína disciplinárne konanie podľa čl. 71/1,3g DP a 
ukladá klubu povinnosť v lehote do 14 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú 
podpísanú dohodu o splátkach s navrhovateľom alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. 
V prípade nesplnenia uloženej povinnosti DK pristúpi k uloženiu Disciplinárnej sankcie podľa 
čl. 64/7 DP.“ 
 

Dôkaz: Znenie Úradnej správy SFZ č. 51 zo dňa 03.07.2020 je verejne dostupné tu: 
https://www.futbalsfz.sk/uradna-sprava-sfz-c-51-zo-dna-372020 

 
Člen Komory SFZ pre riešenie sporov Peter Lukášek (zástupca profesionálnych hráčov) pôsobí 
ako člen Komory SFZ pre riešenie sporov od októbra 2018 s funkčným obdobím 5 rokov. 
 



Dôkaz: Zloženie Komory SFZ pre riešenie sporov je dostupné tu:
 https://www.futbalsfz.sk/komora-pre-riesenie-sporov 
 
V zmysle čl. 35 ods. 4 Stanov SFZ: 
 
„ (4) Orgánmi na riešenie sporov SFZ sú komora, disciplinárna komisia, odvolacia komisia a 
licenčné orgány.“ 
 
V zmysle čl. 38 ods. 2 písm. c) Stanov SFZ: 
 
„V SFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie 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“ 

V zmysle čl. 72a ods. 1 Stanov SFZ: 

„ (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.“ 

V zmysle čl. 72a ods. 2 Stanov SFZ: 

„ (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.“ 

V zmysle čl. 71 ods. 2 Disciplinárneho poriadku SFZ: 

„ (2) Disciplinárna komisia rozhodne o začatí disciplinárneho konania do siedmich dní od 
obdržania podnetu na začatie disciplinárneho konania a rozhodnutie oznámi v úradnej správe 
a v ISSF.“ 
 



Novelizáciou dotknutých ustanovení Stanov SFZ (schválených na konferencii SFZ dňa 
28.02.2020) sa stanovili 
 

(i) hmotnoprávne podmienky zlučiteľnosti výkonu funkcie člena orgánu na riešenie 
sporov (v čase podania vyhlásenia a počas celého trvania jeho funkcie člena orgánu 
na riešenie sporov) a 

(ii) procesnoprávne podmienky vo forme predloženia písomného vyhlásenia 
o zlúčiteľnosti výkonu funkcie člena orgánu na riešenie sporov; a to generálnemu 
sekretárovi SFZ. 

 
Vyššie uvedené podmienky otázky zlúčiteľnosti funkcie člena orgánu na riešenie sporov sa 
vyžadovali, aby boli splnené kumulatívne, pričom procesnoprávnu podmienku vo forme 
predloženia písomného vyhlásenia o zlúčiteľnosti výkonu funkcie člena orgánu na riešenie 
sporov splní člen orgánu na riešenie sporov samotným predložením vyhlásenia (v stanovenej 
lehote v zmysle Stanov SFZ). Pri hmotnoprávnych podmienkach zlučiteľnosti výkonu funkcie 
člena orgánu na riešenie sporov sa vyžaduje v zmysle čl. 72a ods. 1 Stanov SFZ nielen to, aby 
člen orgánu na riešenie sporov spĺňal podmienky zlučiteľnosti výkonu funkcie člena orgánu na 
riešenie sporov v čase predloženia vyhlásenia, ale aby aj tieto podmienky zlučiteľnosti výkonu 
funkcie člena orgánu spĺňal počas celého trvania jeho funkcie člena orgánu na riešenie sporov. 
 
V zmysle predpisov SFZ (čl. 38 ods. 2 písm. c) Stanov SFZ) sa vyžaduje od členov orgánov na 
riešenie sporov, aby okrem iného 
 

(i) nemali majetkovú účasť v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred 
orgánmi na riešenie sporov,  

(ii) neboli členom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom 
orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie 
sporov.  

 
Na základe verejne dostupných informácií z Obchodného registra Slovenskej republiky je Mgr. 
Peter Lukášek, bytom Dolná Trnovská 20, 010 01 Žilina spoločníkom a štatutárnym orgánom 
(v pozícii konateľa) Advokátskej kancelárie SLA s.r.o., so sídlom Miletičova 5, 821 08 
Bratislava, IČO: 53 071 531. V tejto súvislosti si dovoľujeme zdôrazniť, že  
 

(i) podnet na začatie disciplinárneho konania bol doručovaný priamo od Advokátskej 
kancelárie SLA s.r.o., v zastúpení Mgr. Petra Lukašeka prostredníctvom jeho 
elektornickej adresy peter.lukasek@sportslaw.sk, 

(ii) samotný podnet na začatie disciplinárneho konania bol podpísaný Advokátskou 
kanceláriou SLA s.r.o., v zastúpení Mgr. Petrom Lukášekom ako zástupcom 
oprávneného Tomaša Šalatu v zmysle rozhodnutia Komory SFZ pre riešenie sporov 
č.k.: KS/40/2019, 

(iii) Plnomocenstvo na zastupovanie zo dňa 26.06.2020 udelené Advokátskej kancelárii 
SLA s.r.o., so sídlom Miletičova 5, 821 08 Bratislava, IČO: 53 071 531, je 
podpísané Mgr. Petrom Lukášekom. 

 



V predmetnej veci je nepochybné, že pred orgánom na riešenie sporov SFZ (Disciplinárna 
komisia SFZ) bolo zverejnením U 760 začaté disciplinárne konanie, v ktorom účastníka 
disciplinárneho konania zastupuje v zmysle predloženého Plnomocenstva na zastupovanie 
Advokátska kancelária SLA s.r.o., v zastúpení Mgr. Petra Lukášeka.  
 
Na základe vyššie uvedeného preto považujeme za preukázané, že konanie člena orgánu na 
riešenie sporov Petra Lukášeka (člen Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupca 
profesionálnych hráčov) je v príkrom rozpore s čl. 38 ods. 2 písm. c) Stanov SFZ a týmto 
v zmysle čl. 72a ods. 2 Stanov SFZ uplatňujeme postup a podávame návrh na dočasné 
pozastavenie výkonu funkcie člena orgánu na riešenie sporov – Peter Lukášek (člen Komory 
SFZ pre riešenie sporov – zástupca profesionálnych hráčov). 

Vo vzťahu k p. Tomášovi Gabrišovi bol predložený nasledujúci návrh: 
 
Na základe predloženého vyhodnotenia generálneho sekretára SFZ o splnení podmienok 
zlučiteľnosti výkonu funkcie členov orgánov na riešenie sporov v zmysle schválených 
prechodných ustanovení stanov SFZ k úpravám účinným od 28. februára 2020, si Vám 
dovoľujem predložiť tento 

n á v r h 
 

na dočasné pozastavenie výkonu funkcie člena Komory SFZ pre riešenie sporov – Tomáš 
Gábriš (člen Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupca profesionálnych hráčov). 
 
 

Odôvodnenie: 
 
V súvislosti s vyhlásením podával Tomáš Gábriš informáciu dňa 28.04.2020. V súvislosti 
s predložením vyhlásenia o nezlučiteľnosti informoval, že vyhlásenie o nezlúčiteľnosti 
nepredloží, nakoľko je právnym zástupcom strán sporov pred Komorou SFZ pre riešenie sporov: 
 
„Pekný deň prajem, vzhľadom na prijaté zmeny predpisov a novú úpravu o inkompatibilite v 
orgánoch SFZ, zrejme už nebudem v tejto veci môcť rozhodovať, keďže som aj v iných orgánoch 
SFZ (LPEK) a zastupujem mojich klientov pred Komorou ako advokát. Z uvedených dôvodov 
nemôžem predložiť ani požadované vyhlásenie o tom, že spĺňam požiadavky na funkciu člena 
Komory. Uvedenú informáciu preto už iba beriem na vedomie.S pozdravom, Tomáš Gábriš“ 
 
Dňa 13.05.2020 túto informáciu potvrdil: 
 
„Pekny den prajem, kedze uvedene podmienky nesplnam, tak predmetne vyhlasenie nemozem 
spravit. S pozdravom, 
Tomas Gabris“ 
 
Následne, emailovou komunikáciou s tajomníkom Komory SFZ pre riešenie sporov dňa 
22.06.2020 zaslal vyhlásenie o nezlučiteľnosti, datované k 26.04.2020 so sprievodným textom: 
 



„Dobrý deň prajem, 
nakoľko som v čase korony vyriešil otázku môjho pôsobenia ako právny zástupca pred orgánmi 
pre riešenie sporov tým spôsobom, že som vypovedal plné moci a nevykonal som ako právny 
zástupca žiadny úkon po uplynutí 60 dní od zmeny Stanov SFZ, pripájam v elektronickej podobe 
moje vyhlásenie z 26.4.2020 o splnení podmienky zlučiteľnosti funkcií. 
Prosím o jeho sprostredkovanie príslušným orgánom, na posúdenie splnenia podmienok 
členstva v Komore SFZ. O výsledku posúdenia ma prosím informujte. 
Ďakujem. S pozdravom, Tomáš Gábriš“ 
 
V zmysle čl. 72a ods. 1 Stanov SFZ: 

„ (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.“ 

V zmysle čl. 72a ods. 2 Stanov SFZ: 

„ (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.“ 

Lehota na predloženie vyhlásenia o nezlučiteľnosti pre členov orgánov SFZ uplynula dňa 
28.04.2020, pričom opätovná výzva generálneho sekretára na predloženie bola posielaná 
emailom (cez tajomníka Komory) dňa 13.05.2020 s 10 dňovou lehotou odo dňa doručenia 
výzvy na splnenie povinnosti (doručenie je vykázané podľa čl. 2 písm. r) stanov SFZ). 
 
Na základe uvedeného považujeme vyhlásenie o zlučiteľnosti za vyhlásenie, ktoré bolo 
predložené oneskorene. Z dôvodu, že vyhlásenie bolo predložené oneskorene, nebol skúmaný 
obsah vyhlásenia ani jeho pravdivosť. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na pozastavenie výkonu funkcie dvoch 
členov orgánov na riešenie sporov. 

2) VV SFZ poveril zástupcov záujmových skupín, aby navrhli dočasné 
poverenie na chýbajúcich členov Komory SFZ pre riešenie sporov 
do uskutočnenia volieb. 

 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na zaradenie klubov do II. dorasteneckej ligy a I. ligy 
žien v zmysle Súťažného poriadku SFZ na základe sumarizácie prihlášok  

Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, 
ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na zaradenie klubov do II. dorasteneckej ligy a I. ligy 
žien v zmysle Súťažného poriadku SFZ na základe sumarizácie prihlášok. 
Oddelenie riadenia súťaží SFZ v spolupráci s Technickým úsekom SFZ navrhlo doplniť do: 
 

- 2. LSD/LMD východ futbalový klub MŠK Novohrad Lučenec. 
- 2. LSD/LMD západ futbalový klub FK Krakovany. 
- 1. ligy žien futbalový klub FC Petržalka. 

 
Zdôvodnenie a vysvetlenie príloh, ktoré členovia VV SFZ obdržali pred zasadnutím: 
 
Do 2. LSD/LMD východ sa neprihlásil futbalový klub Akadémia Juventus Žilina a do 2. 
LSD/LMD západ ŠK 1923 Gabčíkovo. V súťažnom ročníku 2020 / 2021 by mali obidve 
skupiny 2. DL nepárny počet (15) účastníkov. V súlade so súťažným poriadkom podľa čl. 17, 
ods. 1 a 2 (písm. b a c) sa postupuje podľa územného princípu (príloha č. 1: Súťažný poriadok 
článok 17) za predpokladu, že sa FK, ktorý sa neprihlásil do súťaže prihlási do súťaže o jednu, 
prípadne viac úrovní nižšie (príloha č. 2: Potvrdenie ObFZ Žilina o prihlásení Akadémia 
Juventus Žilina, príloha č. 3: Uznesenie VV SsFZ o návrhu na zaradenie MŠK Novohrad 
Lučenec do 2. LSD/LMD východ, príloha č. 4: Potvrdenie ZsFZ o zaradení ŠK 1923 
Gabčíkovo do 3. ligy dorastu ZsFZ, príloha č. 5: Žiadosť ŠTK ZsFZ o zaradenie FK Krakovany 
do 2. LSD/LMD západ). Vzhľadom na zdravotnú situáciu sa berie do úvahy postavenie 
v tabuľke pred vypuknutím pandémie COVID 19. 
Do 1. ligy žien sa neprihlásil futbalový klub NŠK 1922 Bratislava. V súťažnom ročníku 2020 
/ 2021 by tak mala súťaž nepárny počet (9) účastníkov. V súlade so súťažným poriadkom podľa 
čl. 17, ods. 1 a 2 (písm. b a c) sa postupuje podľa územného princípu (príloha č. 1: Súťažný 
poriadok článok 17), aj keď sa futbalový klub NŠK 1922 Bratislava neprihlásil do žiadnej 
súťaže (príslušnosť k regionálnemu zväzu BFZ). Vzhľadom na zdravotnú situáciu sa berie 
do úvahy postavenie v tabuľke pred vypuknutím pandémie COVID 19 s prihliadnutím na 
skutočnosť, že 2. liga žien sa hrá v troch skupinách rozdelených geograficky, aby sa 
minimalizovali pre účastníkov náklady na súťažné stretnutia. FC Petržalka (príloha č. 6: 
Žiadosť FC Petržalka o zaradenie do 1. ligy žien) prejavila záujem o účasť v 1. lige žien 
v súťažnom ročníku 2020 / 2021.  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie klubov do II. dorasteneckej ligy a I. ligy žien 
v zmysle Súťažného poriadku SFZ na základe sumarizácie prihlášok. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na úpravu súťaže II. ligy mužov na súťažný ročník 
2020/21 (jednorazová úprava počtu účastníkov II. ligy mužov SFZ) 

Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, 
ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na jednorazovú úpravu súťaže II. ligy mužov na 
súťažný ročník 2020/21. 

Komisia pre riadenie II. Ligy predložila VV SFZ návrh na úpravu súťaže II. ligy na súťažný 
ročník 2020/2021 vo forme úpravy počtu účastníkov II.ligy mužov v súťažnom ročníku 
2020/2021 na 15 družstiev. 
Odôvodnenie: 
Prihlasovanie do súťaže II. liga bolo určené do 26.6.2020 do 23:59. Počet oprávnených 
družstiev na zaradenie je 16. V stanovenom termíne podalo prihlášku 15 družstiev, MFK 
Ružomberok “B” prihlášku v stanovenom termíne nepodal, nesplnil si povinnosť podľa SP 
čl.17/6 (písomné oznámenie o neprihlásení sa), pričom túto skutočnosť oznámil priamo na 
svojej stránke  
https://www.mfkruzomberok.sk/clanek.asp?id=MFK-Ruzomberok-nebude-pokracovat-s-B-
muzstvom-6168 a zároveň bolo predmetné komuniké zo strany klubu prevzaté aj do 
slovenských médií (príklad: https://sport.aktuality.sk/c/450792/mfk-ruzomberok-sa-kvoli-
koronakrize-rozhodol-pre-radikalny-krok/ ) 
 
Právny základ: 
 
V zmysle čl. 2 písm. u) Stanov SFZ: 
"úprava súťaže - zmena súťaže týkajúca sa zmeny 

1. hracieho modelu súťaže bez vplyvu na úpravu počtu družstiev v súťaži, 
2. počtu družstiev v súťaži v prípade, ak sa neprihlási stanovený počet družstiev do 

súťaže, 
3. počtu postupujúcich a zostupujúcich družstiev bez vplyvu na úpravu počtu 

družstiev v súťaži" 
V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. w) Stanov SFZ: 
 
"Výkonný výbor najmä rozhoduje o úprave súťaží riadených SFZ a ÚLK." 
 
Záver: 
 
Na základe aktuálne stavu prihlasovania do súťaže II. ligy je nutné rozhodnúť na súťažný ročník 
2020/2021 úpravou súťaže II. ligy v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. w) Stanov SFZ, nakoľko sa 
prihlásilo do II. ligy 15 družstiev (namiesto stanoveného počtu 16). Pre vylúčenie akýchkoľvek 



pochybností sa úprava súťaže II. ligy dotýka iba súťažného ročníka 2020/2021. 
 
GS SFZ informoval v rámci tohto bodu členov VV SFZ aj žiadosti klubu Spartak Myjava so 
záujmom o zaradenie klubu do II. ligy, práve z dôvodu vývoja situácie pri prihlasovaní klubov 
do súťaže II. ligy. 
Argumentujúc slovami klubu tým, že klub je finančne stabilný, spĺňa infraštruktúrne 
podmienky bez akýchkoľvek výnimiek a družstvo môže byť prínosom nielen po športovej 
stránke. Na druhej strane si predstavitelia klubu uvedomujú, že išlo by o jednorazové 
mimoriadne riešenie v čase mimoriadnej situácie (COVID19), hoc by bolo postavené na 
zložitom právnom základe. 
 
Členovia VV SFZ sa väčšinovým spôsobom vyjadrili, že by šlo o precedens, ktorý nemá oporu 
v predpisoch SFZ a žiadosť zamietli bez toho, aby o nej hlasovali.  
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na jednorazovú úpravu súťaže II. ligy mužov na súťažný ročník 
2020/21 úpravu počtu účastníkov II. ligy mužov SFZ) na 15 družstiev. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží 
riadených SFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie COVID19 

Bod otvoril a predstavil viceprezident SFZ Richard Havrilla. Návrh predložený od VsFZ o 
dočasnú úpravu mládežníckych súťaží SFZ na súťažný ročník 2020/2021 počítal s nasledovnou 
štruktúrou:  

1. DL 
Počet účastníkov v sezóne 2020/2021: 
Počet vypadávajúcich v sezóne 2020/21: 
Počet účastníkov v sezóne 2021/2022: 
Postup: 1 družstvo, víťaz baráže medzi víťazmi 2DLV a 2DLZ  

2. DL-Z 
Počet účastníkov v sezóne 2020/2021: 18(16 pôvodných + ŠK Bernolákovo, FK 
KRAKOVANY) 
Počet vypadávajúcich v sezóne 2020/21: 4 
Počet účastníkov v sezóne 2020/2021: 16 
Postup: 2 družstvá (1 BFZ, 1 ZSFZ)  



2. DL-V 
Počet účastníkov v sezóne 2020/2021: 17 (15 pôvodných bez FC Košice + FK BREZNO a 
MŠK TESLA STROPKOV) 
Počet vypadávajúcich v sezóne 2020/21: 3 
Počet účastníkov v sezóne 2020/2021: 16 
Postup: 2 družstvá (1 SsFZ, 1 VsFZ)  

1. LŽ-západ 
Počet účastníkov v sezóne 2020/2021: 18(16 pôvodných + FK Rača Bratislava, KFC 
KOMÁRNO) 
Počet vypadávajúcich v sezóne 2021/22: 4 
Postup: 2 družstvá (1 BFZ, 1 ZsFZ)  

1. LSZ — stred 
Počet účastníkov v sezóne 2020/2021: 12(11 pôvodných bez JUVENTUIS ŽILINA + ŠK 
NOVOHRAD LUČENEC) 
Počet vypadávajúcich v sezóne 2020/21: 1 
Počet účastníkov v sezóne 2020/2021: 12 
Postup: 1družstvo z SSFZ  

2. LSŽ - východ 
Počet účastníkov v sezóne 2020/2021: 13 (12 pôvodných + ŠK ODEVA LIPANY)  

Počet vypadávajúcich v sezóne 2020/21: 2 
Počet účastníkov v sezóne 2020/2021: 12 
Postup: 1 družstvo z VsFZ  

K predloženému návrhu sa v priebehu týždňa, kedy sa členom VV SFZ expedovali podklady 
pridal v tomto bode aj BFZ, ktorý písomnou žiadosťou predložil návrh o zaradenie družstiev 
FC Petržalka U19 a U17 do I. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2020/21. 

O predložených návrhoch sa vecne diskutovalo, vo väčšine prípadov išlo o vyjadrenie, že by to 
bol vážny precedens do budúcna a hoci ide o mimoriadnu situáciu v čase COVID19 
a profutbalové rozhodnutie, mohlo by to priniesť neželané následky najmä vo vzťahoch vo 
futbalovom prostredí. 

O oboch návrhoch, teda aj VsFZ aj BFZ sa hlasovalo samostatne. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh VsFZ na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží 
riadených SFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie COVID19. 

 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 3 (P. Sepeši, R. Havrilla, M. Ružbarský) 



Proti – 4 (V. Ondrejka, T. Végh, K. Belaník, T. Medveď) 

Zdržali sa hlasovania – 4 (J. Paršo, J. Jánošík, D. Radolský, I. Kozák) 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh BFZ na zaradenie družstiev FC Petržalka U19 a U17 do 
I. dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2020/21. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 1 (J. Jánošík) 

Proti – 8 

Zdržali sa hlasovania – 2 (T. Végh, I. Kozák) 

Návrh uznesenia nebol schválený. 

K bodu 17: Schvaľovanie návrhu na prijatie nového riadneho člena SFZ 

Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, 
ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na prijatie nového riadneho člena SFZ. 
Podľa čl. 52 písm. g) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych členov 
po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ.  
Slovenskému futbalovému zväzu bola doručená písomná žiadosť nasledovného subjektu:  
 
Telovýchovná jednota Baník Ružiná (občianske združenie, Obl.FZ Lučenec) 
 
Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika 
SFZ. Oba útvary konštatujú, že žiadosť vyššie uvedeného futbalového klubu spĺňa požiadavky 
podľa čl. 27 ods. 4 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych náležitosti zo strany 
klubov sú k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ. Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ 
odporúčajú Výkonnému výboru prijať vyššie uvedený klub za riadneho člena SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje Telovýchovnú jednotu Baník Ružiná za nového riadneho člena SFZ. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

 



K bodu 18: Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2020 
 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-
právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh zasadnutí VV SFZ v druhom 
polroku 2020. 
S prihliadnutím na termínové listiny reprezentačných družstiev, na štátne sviatky a dni 
pracovného pokoja boli navrhnuté nasledovné termíny zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 
2020: 

- 3. september, 

- 12.-13. október (výjazdové zasadnutie), 

- 10. november, 

- 4. december 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2020. 
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 19: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi 
zasadnutiami VV SFZ 
 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo poradcovi pre legislatívno-
právne otázky Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý členov VV SFZ informoval, že v čase medzi 
riadnymi zasadnutiami sa uskutočnilo jedno hlasovania per rollam, konkrétne hlasovanie č. 
05/20 vo veci “ Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ“ 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 10. júna 2020 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 25. september 2020 do Popradu, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 25. september 2020 do 
Popradu, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zvolanie Konferencie SFZ na deň 
25. september 2020 do Popradu. 



 
Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali jednomyseľne 
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 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 20: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ 
 
Bod otvoril viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Petrovi Palenčíkovi, 
ktorý členom VV SFZ predstavil návrh na udelenie odznakov SFZ. 
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 strieborného odznaku SFZ p. Ivanovi 
Kozákovi, p. Tiborovi Végovi a p. Petrovi Kašparovi. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ p. Zsoltovi 
Fegyveresovi. 

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 11 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 21: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 



Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 8. júla 2020 v Bratislave: 

Uznesenie č. 78/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 79/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na 
rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 

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

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 80/20 VV SFZ: 

VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ a SFZ 
marketing, s.r.o. za rok 2019. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 81/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ 
s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí. 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 82/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu Súťažného poriadku SFZ. 
2) VV SFZ ukladá GS SFZ zostaviť k predkladanému návrhu pracovnú skupinu so 

zástupcom ÚLK a zapracovať pripomienky vznesené priamo na zasadnutí. Následne 
predložiť finálnu verziu na schválenie per rollam. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 83/20 VV SFZ:  

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívno-právnej a etickej 
komisie SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 



Uznesenie č. 84/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň 
a PR SFZ pre súťažný ročník 2020/2021. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 85/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ pre súťažný ročník 
2020/2021 spolu s pozmeňujúcim návrhom od predsedu BFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 86/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach odvolacieho orgánu licenčného konania 
(OOLK). 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 87/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 88/20 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie generálneho sekretára SFZ o splnení podmienok 
zlučiteľnosti výkonu funkcie členov orgánov na riešenie sporov v zmysle schválených 
prechodných ustanovení stanov SFZ k úpravám účinným od 28. februára 2020. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 89/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na pozastavenie výkonu funkcie dvoch členov orgánov na riešenie 
sporov. 

2)VV SFZ poveril zástupcov záujmových skupín, aby navrhli dočasné poverenie na 
chýbajúcich členov Komory SFZ pre riešenie sporov do uskutočnenia volieb. 

 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

 



Uznesenie č. 90/20 VV SFZ:     

VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie klubov do II. dorasteneckej ligy a I. ligy žien v zmysle 
Súťažného poriadku SFZ na základe sumarizácie prihlášok. 

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 91/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na jednorazovú úpravu súťaže II. ligy mužov na súťažný ročník 
2020/21 úpravu počtu účastníkov II. ligy mužov SFZ) na 15 družstiev. 

                                                                                                                     T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 92/20 VV SFZ: 

1) VV SFZ neschvaľuje návrh VsFZ na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží 
riadených SFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie COVID19.  

2) VV SFZ neschvaľuje návrh BFZ na zaradenie družstiev FC Petržalka U19 a U17 do I. 
dorasteneckej ligy od súťažného ročníka 2020/21. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 93/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje Telovýchovnú jednotu Baník Ružiná za nového riadneho člena SFZ. 

 
T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 94/20 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2020. 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 95/20 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 

 




