
Zápisnica č. 09/21 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 2. novembra 2021 v Bratislave  

  

Prítomní:   

Ján Kováčik – prezident SFZ 

Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné 
vzťahy (pripojený spôsobom online)  

 Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

 Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

 Tibor Végh - zástupca ÚLK 

 Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

 Juraj Jánošík – zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ 

 Ladislav Gádoši – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda ZsFZ 

 Dušan Radolský – zástupca trénerov 

 Tomáš Medveď – zástupca hráčov 

Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ 

 

Ospravedlnený:   Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

   

Prizvaní: Peter Palenčík – generálny sekretár SFZ  

Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

 Jaroslav Rybánsky – poradca pre Legislatívno-právne otázky 

 Mária Berdisová - vedúci 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. Schvaľovanie návrhu projektu s názvom „Eurá z EURA na podporu 

dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry“  
5. Schvaľovanie návrhu na navýšenie príspevku pre kluby II. ligy za štart 

hráčov do 21 rokov  



6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie člena Komisie pre riadenie II. 
ligy 

7. Schvaľovanie návrhu na zriadenie Komisie SFZ pre ženský futbal v zmysle 
čl. 51 ods. 2 písm. s) Stanov SFZ návrhu štatútu Komisie SFZ pre ženský 
futbal 

8. Informácia o Koncepcii vzdelávania futbalistov a futbalistiek vo futbalových 
akadémiách zriadených SFZ – podpora duálnej kariéry v slovenskom futbale 

9. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca október 2021 

10. Informácia zo 60. zasadnutia Valného zhromaždenia SOŠV konaného dňa 
15. októbra 2021 

11. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 
12. Diskusia 

 
 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu 
a dal o ňom hlasovať. 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal GS SFZ Peter Palenčík. 
 
Uznesenie č. 91/21 VV SFZ: 

1)    VV SFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia so zástupcami II. ligy mužov pred 
štartom súťažného ročníka 2021/22. 

2)    VV SFZ schvaľuje návrh na navýšenie finančných prostriedkov pre II. ligu z predaja 
názvu II. ligy pre titulárneho partnera. 

3)    VV SFZ schvaľuje návrh na postúpenie marketingových a vysielacích práv pre 
zástupcov II. ligy. 

4)    VV SFZ ukladá GS SFZ pripraviť návrh na navýšenie príspevku pre kluby za štart 
hráčov do 21 rokov v II. lige. 



5)    VV SFZ berie na vedomie informáciu o záujme personálneho zastúpenia II. ligy vo VV 
SFZ v najbližšom volebnom období. 

T: ihneď 

                                                                                                                       Z: Peter Palenčík 

Úloha splnená: 
Návrh na navýšenie príspevku pre kluby za štart hráčov do 21 rokov v II. lige bol predložený 
na priamo zasadnutí ako samostatný bod programu. 
 
 
K bodu 3: Informácia o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalovej infraštruktúry 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala o aktuálnom stave projektov 
zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry. 
 
Považská Bystrica – pripravuje sa čerpanie poslednej tranže úveru na projekt, 
ZsFZ – vybral pre projekt výmeny umelých trávnikov namiesto mesta Nováky, ktoré dostali 
podporu v rámci vypísanej výzvy z Fondu na podporu športu mesto Topoľčany.   
 
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

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

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 4: Schvaľovanie návrhu projektu s názvom „Eurá z EURA na podporu 
dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry“  
 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členom VV SFZ predstavila nový projekt s názvom „Eurá 
z EURA na podporu dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry“.  

Reprezentácia SR A úspešne postúpila po barážovej dráme 12. novembra 2020 v Severnom 
Írsku na záverečný turnaj EURO 2020. V rámci finančných prostriedkov vyplatených  SFZ ako 



odmena za postup na EURO 2020 je jedna tretina z celkovej sumy určená na rozvoj futbalu. 
V rozpočte SFZ na rok 2021 je alokovaná čiastka 3 mil. eur, ktorú navrhujeme rozdeliť 
pomerom 15% pre Fortuna ligu  a 85% na rozvoj a podporu amatérskeho futbalu.  

Vychádzajúc z účelu, ktorý má byť z týchto finančných prostriedkov realizovaný, navrhujeme 
použiť finančné prostriedky na podporu infraštruktúrnych projektov v amatérskom futbale tak, 
aby investície mali dlhodobý efekt na zlepšenie úrovne futbalového prostredia v amatérskom 
futbale a nedošlo len k priamej spotrebe peňazí s krátkodobým zlepšením finančnej situácie 
v amatérskom futbale. Zároveň navrhujeme nazvať projekt „EURÁ z EURA – projekt 
dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry (ďalej len „projekt“) v duchu myšlienky 
prepojenia zisku z postupu našich reprezentantov na EURO 2020 a podporenia amatérskeho 
futbalu, odkiaľ pôvodne pochádzajú  a kde začínali svoju kariéru všetci skvelí a talentovaní 
hráči vrátane našich reprezentantov.   

Obdobné projekty už boli realizované v rokoch 2017 – 2019 a 2019 – 2021 z prostriedkov 
štátneho rozpočtu, mali veľký ohlas u partnerov a celková investícia finančných prostriedkov 
zo strany SFZ dosiahla  za tie roky takmer 9,5 mil. eur (projekt na roky 2019 – 2021 ešte 
dobieha). Implementácia týchto projektov nám zároveň ukázala, že financovanie infraštruktúry 
takýmto modelom je výborným stimulom pre vyvolanie ďalších dodatočných investícií zo 
strany partnerov (hlavne subjektov územnej samosprávy), a to v oveľa vyššej miere ako len 
povinné spolufinancovanie deklarované v rámci podmienok účasti.  

Zámerom nového projektu je finančná podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania (vrátane 
dovybavenia) futbalovej infraštruktúry (s výnimkou futbalovej infraštruktúry využívanej 
v profesionálnych futbalových ligách), ktorú využívajú pre svoju prípravu, tréning a zápasovú 
prax mládežníckej družstvá amatérskych futbalových klubov.  

Cieľom je podporiť projekty z celého Slovenska s tým, že sa osvedčila aplikácia regionálneho 
princípu pri prerozdelení celkovej alokácie, a to 30% pre projekty v rámci ZsFZ, SsFZ a VsFZ 
a 10 % pre BFZ.  

Celková výška alokácie:    2.550.000,- eur 

Obdobie realizácie projektu:    2021-2022 

Vyhlásenie výzvy:    do 1.12.2021 

Termín predkladania žiadostí/projektov:  10.1.2022 

Termín schvaľovania žiadostí/projektov:  do 28.2.2022. 

1. PROCES VÝBERU A REALIZÁCIE PROJEKTOV 
 

Celý proces výberu a realizácie projektov bude prebiehať v podobnej štruktúre ako v minulosti 
a jednotlivé kroky sú nasledovné: 

a) vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
b) vytvorenie odbornej pracovnej skupiny pre posudzovanie predložených projektov 

(8 osôb, zloženie: člen VV SFZ/zástupca ÚLK, predseda KŠI, generálny sekretár, 



vedúci oddelenia strategických projektov SFZ/projektový manažér, 4 zástupcovia 
RFZ) 

c) vyhodnotenie projektov na základe kritérií, výber úspešných projektov 
a vypracovanie návrhu úspešných žiadateľov za jednotlivé RFZ 

d) schválenie úspešných uchádzačov zo strany VV SFZ 
e) uzatvorenie zmlúv o spolupráci s partnermi 
f) realizácia projektov a úhrada oprávnených výdavkov zo strany SFZ. 

 

2. ÚČEL POSKYTNUTIA PODPORY 
 

Účely, ktoré môžu byť z finančných prostriedkov podporené, sú najmä: 

• hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov 
• rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov 
• rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, 

posilňovňa)  
• tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou 
• zavlažovacie systémy, osvetlenie. 

 

3. ZÁKLADNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PODPORY 
 

• futbalová infraštruktúra bude využívaná mládežníckymi družstvami futbalových 
klubov 

• zdroj finančných prostriedkov:  vlastné zdroje SFZ  
• výška príspevku z rozpočtu SFZ:   

minimálne 10.000,- eur a maximálne 50.000,- eur/1 projekt 
• povinné spolufinancovanie partnera: 25% z celkovej sumy projektu (príklad: 

pokiaľ by bola výška podpory SFZ 30.000,- eur = 75%, potom povinné 
spolufinancovanie partnera by bolo vo výške 10.000,- eur = 25%) 

• vlastníctvo, dlhodobý nájom/výpožička/správa/iný právny vzťah k infraštruktúre, 
ktorá je predmetom projektu 

• poskytnutie infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ 
• predloženie projektovej dokumentácie, architektonickej štúdie alebo obdobnej 

dokumentácie v závislosti od účelu, na ktorý sa príspevok žiada 
• v prípade žiadateľov – futbalových klubov, ktoré sú účastníkmi III. futbalovej ligy 

mužov môže byť účel, na ktorý sa príspevok žiada, schválený a podporený, len ak 
futbalová infraštruktúra spĺňa zásady minimálnej vybavenosti určené riadiacim 
orgánom príslušnej súťaže   

• v prípade žiadateľov – futbalových klubov, ktoré sú účastníkmi IV. a V. futbalovej 
ligy mužov môže byť účel, na ktorý sa príspevok žiada, schválený a podporený, len 
ak futbalová infraštruktúra spĺňa tieto podmienky: 



 
Ø hracia plocha má minimálne rozmery 100 x 64 m, 

Ø každé mužstvo (domáci, hostia) má samostatnú šatňu o výmere minimálne 20 

m2, 

Ø v každej šatni (domáci, hostia) sú minimálne 3 funkčné sprchy a 2 funkčné 

toalety (WC misy), 

Ø futbalový štadión disponuje aj samostatnou šatňou pre rozhodcov a delegátov 

stretnutia, so samostatnou sprchou a toaletou.  

Ak futbalová infraštruktúra  nespĺňa  minimálne infraštruktúrne požiadavky podľa 
predchádzajúcich dvoch bodov, príspevok je možné poskytnúť len na dobudovanie 
infraštruktúry tak, aby bolo zabezpečené naplnenie minimálnych infraštruktúrnych parametrov 
a až po ich zabezpečení je možné žiadať o príspevok na iné  účely.  

 
4. ĎALŠIE PODMIENKY ÚČASTI V PROJEKTE 

Žiadatelia môžu byť zaradení medzi uchádzačov o podporu v novom projekte pod podmienkou, 
že majú v súťažiach SFZ, RFZ alebo ObFZ minimálne 1 mládežnícke družstvo v aktuálnej 
sezóne 2021/2022. Pri žiadostiach sa budú akceptovať aj spojené družstvá futbalových klubov, 
a to na oboch stranách.  

Do projektu sa nemôžu zapojiť žiadatelia o rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, 
ktorú využívajú profesionálne futbalové kluby vo Fortuna lige a II. futbalovej lige mužov.  

5. NÁVRH KRITÉRIÍ PRE POSUDZOVANIE PROJEKTOV 

Pri hodnotení a výbere úspešných projektov, ktoré bude posudzovať pracovná skupina, sa bude 
vyhodnocovať plnenie nasledovných kritérií: 

• celkový počet aktívnych mládežníckych družstiev klubu, ktorý je žiadateľom alebo 
využíva futbalovú infraštruktúru, ktorá má byť predmetom projektu 

• budúce využitie futbalovej infraštruktúry pre potreby mládeže 

• súlad účelu žiadosti s účelom podpory 

• možnosti využitia futbalovej infraštruktúry zo strany SFZ, RFZ a ObFZ 

• celková plánovaná výška spolufinancovania partnera 

• výška už vyplatenej podpory v rámci infraštruktúrnych projektov SFZ z prostriedkov 
štátneho rozpočtu a investičných projektov UEFA a FIFA.  

 
Žiadatelia, ktorým nebola zo strany SFZ od roku 2017 vyplatená finančná podpora v rámci 
akéhokoľvek investičného projektu majú po splnení ostatných kritérií nárok na poskytnutie 
čiastky v minimálnej výške 10.000,- eur. 
 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh projektu s názvom „Eurá z EURA na podporu dobudovania 
amatérskej futbalovej infraštruktúry“ s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na navýšenie príspevku pre kluby II. ligy za štart hráčov 
do 21 rokov  
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členom VV SFZ predstavil návrh na navýšenie príspevku pre kluby II. ligy za štart hráčov do 
21 rokov. 

A – povinnosť pre všetky kluby II. ligy bez finančného benefitu  

o v súťažnom stretnutí musí nastúpiť za klub v základnej zostave jeden talentovaný hráč 
U21 alebo mladší so štátnym občianstvom SR  

B – podmienka získania finančného benefitu 300,- EUR / 150,- EUR / súťažné stretnutie  

o v súťažnom stretnutí II.ligy (FK bez štatútu FA) musí byť počas celého priebehu 
súťažného stretnutia na hracej ploche jeden talentovaný hráč U21 alebo mladší so 
štátnym občianstvom SR – 300,-€ 

o  v súťažnom stretnutí II.ligy (FK so štatútom FA) musí byť počas celého priebehu 
súťažného stretnutia na hracej ploche jeden talentovaný hráč U21 alebo mladší so 
štátnym občianstvom SR – 150,-€ 

C – podmienky získania finančného benefitu 600,- EUR / 300,- EUR (spolu 900,- EUR / 
450,- EUR) / súťažné stretnutie  

o v súťažnom stretnutí II.ligy (FK bez štatútu FA) musia byť počas celého priebehu 
súťažného stretnutia na hracej ploche dvaja talentovaní hráči U21 alebo mladší so 
štátnym občianstvom SR – 600,-€ 

o  v súťažnom stretnutí II.ligy (FK so štatútom FA) musia byť počas celého priebehu 
súťažného stretnutia na hracej ploche dvaja talentovaní hráči U21 alebo mladší so 
štátnym občianstvom SR – 300,-€ 

o v súťažnom stretnutí môžu v stretnutí hrať maximálne 3 zahraniční hráči s občianstvom 
iným ako SR. 

Ak nastúpi na súťažné stretnutie tri a viac hráčov, finančný benefit sa nenavýši. 

 



Finančná a materiálová podpora FK II. ligy 
Jednorazové náklady: 

1. stojan na lopty, 16 ks     8 602,- € 
2. baner 2. ligy, 30 ks     3 744,- € 
3. elektronická tabuľa na striedanie, 16 ks   14 400,- €  

 
každoročné náklady: 

1.  lopty, Adidas - official match ball, v hodnote 150,- €,                                                             
my ju nakupujeme za 100,- €, celkový nákup 640 ks                                                           
(40 ks na jeden klub), od roku 2016   64 000,- € 

2.  INSTAT, štatistické údaje o hráčoch, od roku 2016   32 106,- €  
3. delegované osoby 1 336,- € / zápas – 240 zápasov 320 640,- € 
4. finančný príspevok pre kluby – 12 500,- € / FK,                                                        

zavedené v ročníku 2018/19 – 100 000,- €,                                                                           
od ročníka 2019/20 navýšenie o 100 000,- €   200 000,- €  

5.  finančný príspevok od ročníka 2021/22, 10 000,- € / FK  160 000,- € 
6.  Futbalnet TV internetový prenos, týždenne 2 zápasy,                                             

odvysielané 3 sezóny, 890,- € / zápas – 60 zápasov   53 400,- € 
 
každoročné pohyblivé náklady: 

1. súčasné finančné ohodnotenie hráčov U21, maximum na klub je                                              
600,- € za zápas (neplatí pre futbalové akadémie),                                                             
za rok max. 18 000,- €, zavedené od ročníka 2019/20,                                                             
vyplatené 41 600,- €,  

v ročníku 2020/21 vyplatené  89 000,- € 
 
 
Sumár: 
Jednorazové náklady spolu   26 746,- € 
Ročné náklady spolu (pevné) 830 146,- € 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na navýšenie príspevku pre kluby II. ligy za štart hráčov do 21 
rokov. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie člena Komisie pre riadenie II. 
ligy 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval, že predseda Komisie pre riadenie II. ligy doručil pre členov VV 
SFZ v zmysle čl. 4 bod 4 Štatútu komisie pre riadenie II. ligy návrh na zmenu člena komisie. 



Namiesto p. Jána Papaja, ktorý z objektívnych dôvodov (Liptovský Mikuláš – postup do I. ligy) 
ukončil svoje pôsobenie ho v komisii navrhla Asociácia klubov II. ligy nahradiť p. Františkom 
Kunzom (ZP Podbrezová). 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie člena Komisie pre riadenie II. ligy. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zriadenie Komisie SFZ pre ženský futbal v zmysle čl. 
51 ods. 2 písm. s) Stanov SFZ návrhu štatútu Komisie SFZ pre ženský futbal 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
členov VV SFZ informoval, že SFZ už dlhodobo vníma problematiku ženského futbalu ako 
tému, ktorej je potrebné venovať priestor a nakoľko sa v poslednom období prijímali 
rozhodnutia týkajúce sa ženského futbalu, považuje SFZ za vhodné vytvoriť poradný orgán pre 
Technický úsek SFZ, VV SFZ a Konferenciu SFZ. 

V zmysle uvedeného predložil návrh na zriadenie Komisie SFZ pre ženský futbal a zároveň 
návrh na ustanovenie p. Jána Matonoka (SsFZ) za predsedu komisie. Ten bol zároveň poverený 
aj na predloženie návrhu na zloženie zvyšných členov komisie. Členovia VV SFZ schválili aj 
návrh štatútu pre Komisiu SFZ pre ženský futbal.   
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zriadenie Komisie SFZ pre ženský futbal v 
zmysle čl. 51 ods. 2 písm. s) Stanov SFZ. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh štatútu Komisie SFZ pre ženský futbal. 
3) VV SFZ ustanovuje v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. r) stanov SFZ za predsedu 

komisie p. Jána Matonoka (SsFZ). 
4) VV SFZ poveruje predsedu komisie predložením návrhu na zloženie 

jednotlivých členov Komisie SFZ pre ženský futbal v zmysle čl. 4 ods. 2 
štatútu Komisie SFZ pre ženský futbal. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 8: Informácia o Koncepcii vzdelávania futbalistov a futbalistiek vo futbalových 
akadémiách zriadených SFZ – podpora duálnej kariéry v slovenskom futbale 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ p. Tomášovi 
Medveďovi – zástupcovi hráčov, ktorý informoval o projekte týkajúcom sa podpory duálnej 
kariéry v slovenskom futbale. Iba malé percento mladých športovcov dosiahne takú 
výkonnostnú úroveň, na základe ktorej sa ich hlavnou hospodárskou a ekonomickou činnosťou 
stane výkon športovej činnosti. Ešte menšie percento, približne 10% vrcholových športovcov, 
si počas športovej kariéry zarobí tak, aby sa po jej konci nemuselo zamestnať na full-time. 
Ako absolventi športových gymnázií a neskôr profesionálni športovci sme boli svedkami 
mnohých životných osudov športovcov, ktorí v mladosti nadobudli pocit istoty v ich športovú 
budúcnosť s predstavou života s peniazmi a slávou. Títo mladí ľudia, častokrát utvrdzovaní 
ľuďmi z ich blízkeho okolia vo vieru v ich športovú výnimočnosť, sa neskôr ocitli s maturitným 
vysvedčením zo športového gymnázia, v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR, veľmi ťažko uplatniteľní na trhu práce. Kariéra slávneho 
a bohatého športovca sa rozplynula a títo, už bývalí, talentovaní športovci sa ocitli tvárou v tvár 
skutočnému životu. Podobným negatívnym javom v športe je aj prechod vrcholových 
športovcov na ich „novú kariéru“. Tento jav priamo súvisí s nedostatočným vzdelaním 
a prípravou na povolanie pred a počas kariéry profesionálnych športovcov. 
Prechod k civilnej kariére po skončení športovej kariéry alebo odchode do dôchodku je jedným 
z najdôležitejších prechodov športovcov, ktorý spája športový kontext (napr. príčiny ukončenia 
športovej činnosti, uspokojenie zo športovej kariéry) s mimo športovým kontextom 
relevantným k začiatkom nového života po športovom. Športovci, ktorí ukončia športovú 
kariéru musia akceptovať túto životnú zmenu a prispôsobiť sa statusu bývalého športovca, 
začať/pokračovať v štúdiu alebo práci, prehodnotiť svoju personálnu identitu a obnoviť svoj 
životný štýl a sociálne kontakty.   
Zákon o športe chápe pojem „duálna kariéra“ ako stav, v ktorom fyzická osoba – športovec, 
vykonáva športovú činnosť na kvalitatívnej najvyššej úrovni, a zároveň svoj súkromný 
a profesijný život si uspôsobila takým výnimočným spôsobom, že pri výkone tejto športovej 
činnosti dokáže vykonávať aj pracovnú, alebo inú zárobkovú činnosť, prípadne študovať1.  
Zákonodarca podporuje dvojitú kariéru niekoľkými ustanoveniami. V ustanovení § 33 zákona 
o športe stanovuje ako jednu zo základných povinností športovej organizácie umožniť 
športovcovi prípravu na povolanie, ak ide o žiaka strednej alebo študenta vysokej školy. 
Táto povinnosť športových organizácií sa týka všetkých troch zmluvných typov podľa ZoŠ. Pri 
zmluve o výchove talentovaného športovca je snaha zákonodarcu o podporu duálnej kariéry 
mladých športovcov umocnená záväzkom športovej organizácie rešpektovať voľbu 
talentovaného športovca pri výbere strednej, resp. vysokej školy a prípravy na povolanie. 
Športová organizácia má tiež povinnosť organizovať športovú prípravu talentovaného 
športovca tak, aby po uskutočnení výberu podľa predchádzajúcej vety bol zabezpečený jeho 
výchovno-vzdelávací proces.  
Významnou zložkou v procese podpory a zvyšovania úrovne duálnej kariéry športovcov na 
Slovensku je najmä osveta. Práve otvorenie a destigmatizácia témy duálnej kariéry 
v akadémiách okrem iného umožní aj zmenu vnímania stereotypov o futbalových hráčoch u 
širokej verejnosti, vo vzdelávacích kruhoch a rovnako tak aj v očiach trénerov, ktorých 
pozornosť bude nasmerovaná na výhody, ktoré so sebou prináša duálna kariéra športovcov.  
Nižšie priblížený projekt vzdelávania mladých futbalistov a futbalistiek bude slúžiť ako úvodný 
vstup do širokej témy duálnej kariéry, bude prínosom v procese osvety o tejto téme a zároveň 
nám umožní týchto športovcov vzdelávať vo vybraných okruhoch.     

 
 



Odôvodnenosť projektu vzdelávania: 

o len 30% športovcov s veľkým potenciálom stať vrcholovými, sa nakoniec vypracuje 
na úroveň elitných športovcov, 

o iba polovica vrcholových športovcov prejavila spokojnosť s podporou kombinácie 
vrcholového športu a štúdia, 

o približne jeden zo šiestich vrcholových športovcov preruší športovú prípravu, aby 
sa mohol plnohodnotne venovať štúdiu, 

o jeden z piatich účastníkov mládežníckych olympiád si radšej zvolí nižšiu úroveň 
vzdelania kvôli tréningu vrcholového športu, 

o podľa prieskumov majú talentovaní športovci sťažený prechod zo stredných škôl na 
vysoké školy, 

o z výskumu vyplýva, že 50% vrcholových športovcov zažíva komplikácie pri 
prechode na novú kariéru, 

o  60 % športovcov na Slovensku má ukončené „len“ stredoškolské vzdelanie 
poskytnuté Strednou športovou školou, ktoré im nedáva priveľa možností ako 
uspieť na trhu práce po prechode do civilného života, 

o  40 % športovcov nemá predstavu o svojom budúcom uplatnení, resp. spôsob svojho 
života po športovej kariére neriešia. 

Systematika a okruhy vzdelávania so stručnou obsahovou osnovou 
jednotlivých okruhov 

 
a) základy práva/právne minimum 

• práva a povinnosti športovcov a klubov vyplývajúce z Registračného 
a prestupového poriadku 

• zmluvné typy predvídané Zákonom o športe v rozsahu základných práv 
a povinností zmluvných strán  

• daňové a odvodové zaťaženie športovcov pri jednotlivých zmluvných 
typoch (zmluva o profesionálnom vykonávaní športu, zmluva 
o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o výchove talentovaného 
športovca, iná zmluva)  
 
odborný garant:  JUDr. Róbert Jano 
 

b) základy finančnej gramotnosti  
• príprava športovcov na obdobie, počas ktorého budú dosahovať príjem 

zo športovej činnosti a poskytnutie vecných rád v procese vytvárania si 
ich vlastnej finančnej budúcnosti 

• zdôraznenie krátkeho časového úseku, v ktorom budú dosahovať príjem 
zo športovej činnosti  

• príprava na najťažšie obdobie profesionálneho športovca, ktorým je 
ukončenie hráčskej kariéry a následný prechod do civilného života, 
keďže práve v tomto období je pre športovca potrebný tzv. finančný 
vankúš na preklenutie obdobia bez pravidelného príjmu  



• nástrahy finančného trhu v kontexte investícií športovcov v priebehu 
aktívnej hráčskej kariéry 

odborný garant:    Mgr. Tomáš Medveď  
 Ing. Ľubomír Korijkov 

c) duševné zdravie   

Ak chce športovec podávať vrcholový výkon musí sa v prvom rade naučiť 
postarať o seba a investíciu do svojho zdravia fyzického aj duševného brať 
z dlhodobého hľadiska.  

• základné informácie v oblasti starostlivosti o duševné zdravie 
a prepojenosť systémov v tele,  

• základy spánkovej hygieny, zdravej výživy a jej vplyvu na myslenie, 
prežívanie a správanie,  

• zásady psychohygieny, 
• práca a kontrola emócií,  
• komunikácia, riešenie konfliktov 

Počas aktivít budú mať hráči možnosť diskutovať, zdieľať svoje postoje a tvoriť 
tzv. „plán zmeny“ za využitia informácií z neurovedy a pozitívnej psychológie.  
 

odborný garant:  PhDr. Mojmír Trebuňák 
 

d) duálna kariéra 
 

• projekcia dokumentárneho filmu Martin Murcko Futbalstory 
s následnou diskusiou,  

• do diskusie budú zapojené bývalé futbalové legendy, ktoré na základe 
skúsenostného poznania v spojení s úspešnou futbalovou kariérou budú 
pre mladých športovcov uveriteľným príkladom zložitosti pri prechode 
zo športovej kariéry do civilného života. Tieto osobnosti budú vybrané 
s ohľadom na popularitu danej osobnosti v regióne/klube.  
 

Vzdelávanie vo vyššie uvedených okruhoch by malo prebiehať v dvoch, prípadne v troch 
samostatných blokoch. Dĺžka jednotlivých vzdelávacích podujatí bude prispôsobená náročnosti 
konkrétnych tém a bude vopred konzultovaná s vedúcimi pracovníkmi danej akadémie.  
 
Financovanie 
Suma potrebná na organizáciu  jednej prednášky v rámci jedného bloku je 500,- € a je v nej 
zahrnutá odmena lektorov, náklady na cestovné, stravné, náklady na ubytovanie, vzdelávacie 
materiály (tlačoviny) a pomôcky pre športovcov. 
Celková suma potrebná pre úspešnú realizáciu vzdelávacieho projektu je 14.000 - 16.000 €.   
 
Benefity duálnej kariéry pre športovcov 

Zdravotné benefity:  
• vyvážený životný štýl,  



• znížená hladina stresu,  
• zlepšená duševná pohoda. 

 
Rozvojové benefity: 
• lepšie podmienky pre rozvoj zručností aplikovaných na šport,  
• vzdelávanie a s ním spojené skvalitnenie ostatných sfér života,  
• rozvoj osobnej identity,  
• pozitívne vplyvy na schopnosť sebaovládania sa. 

Sociálne benefity:  
• pozitívne efekty socializácie,  
• rozšírenie sociálnych sietí a systémov sociálnej podpory,  
• lepšie vzťahy s rovesníkmi. 

 
Benefity týkajúce sa ukončenia kariéry vrcholových športovcov a 
následnej adaptácie v živote po ukončení športovej kariéry:  
• plánovanie svojho života po odchode do športového dôchodku, 
• kratšie obdobie adaptácie na kariéru po kariére,  
• prevencia krízy osobnosti, 
• vyššia uplatniteľnosť na trhu práce a prístup k dobre plateným zamestnaniam. 

 
Benefity pre futbalové kluby a pre futbal ako celok 

•   zvýšená výkonnosť vďaka vyššej úrovni duševnej pohody športovcov, 
•   znížené riziko zranení, vplyvom vyššej úrovne duševnej pohody športovcov,  
•   znížené riziko vyhorenia športovcov, 
•   predĺženie dĺžky športovej kariéry a „životnosti“ hráča,  
•   využitie nadobudnutého vzdelania resp. profesie hráčov pre fungovanie klubu, 
•   príklad dobrej praxe pre ostatné kluby a inštitúcie v oblasti duálnej kariéry, 
• pozitívny imidž klubu z pohľadu rodičov mladých športovcov– možnosť duálne sa 

vzdelávať bude pridanou hodnotou pre  rodičov, ktorí uvidia záujem klubu o rozvoj 
svojich hráčov vo všetkých oblastiach. 

 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o Koncepcii vzdelávania futbalistov a futbalistiek 
vo futbalových akadémiách zriadených SFZ – podpora duálnej kariéry v slovenskom 
futbale. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 



K bodu 9: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca október 2021 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ p. Petrovi Palenčíkovi, ktorý 
informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca október. 
 

 

 
 

 



 
 

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev 
SR za obdobie mesiaca október 2021. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 10: Informácia zo 60. zasadnutia Valného zhromaždenia SOŠV konaného dňa 15. 
októbra 2021 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcej oddelenia strategických 
projektov Márii Berdisovej, ktorá členov VV SFZ informovala o zasadnutí 60. Valného 
zhromaždenia. SOŠV Právo voliť mali všetci aktuálni 92 členovia SOŠV, z ktorých je 81 
právnických osôb a 11 fyzických osôb. Spolu disponujú 128 hlasmi (na vysvetlenie – zväzy 
olympijských športov majú po 2 hlasy, ostatní po 1 hlase). 



Na 60. VZ SOŠV sa reálne zúčastnilo 88 členov SOŠV spolu so 123 hlasmi. Za prezidenta 
SOŠV bol bez súpera zvolený doterajší prezident Anton Siekel, ktorý na čele organizácie stojí 
od novembra 2016. Pred jeho voľbou sa prezentovalo 87 členov, disponujúcich spolu 123 
hlasmi. 

Anton Siekel získal 108 z celkového počtu 122 odovzdaných hlasov (spolu 64 od 32 členov s 2 
hlasmi a 44 od členov s 1 hlasom), zdržali sa 4 členovia s 2 hlasmi a 6 členovia s 1 hlasom, plus 
1 lístok nebol odovzdaný. 

V prvom kole volieb do výkonného výboru (VV) SOŠV, keď sa volilo len z okruhu nominantov 
zväzov olympijských športov, uspeli piati z celkového počtu 20 uchádzačov o členstvo v 
exekutíve, z toho štyria olympionici. Hlasovalo 85 členov SOŠV, odovzdali 84 platných lístkov 
dovedna so 120 hlasmi (36 lístkov bolo od dvojhlasových a 48 od jednohlasových členov). 

Najviac hlasov (105 zo 120 možných) získala strelecká bronzová olympijská medailistka Danka 
Barteková, ktorá v rokoch 2013 – 2021 (až do skončenia OH v Tokiu) počas svojho pôsobenia 
v Medzinárodnom olympijskom výbore bola členkou VV SOŠV ex officio.  

Okrem nej boli v prvom kole zvolení doterajší viceprezident SOŠV a šéf Slovenského 
atletického zväzu Peter Korčok (69), trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia 
Kuzminová (68), doterajší člen VV SOŠV a predseda Slovenského zväzu karate Daniel 
Líška (44) a olympijský víťaz v atletike, nový riaditeľ Vojenského športového centra Dukla 
Banská Bystrica Matej Tóth (40). 

V druhom kole, keď išlo o zvolenie zvyšných členov výkonného výboru, hlasovalo 85 členov 
SOŠV. Platné lístky odovzdali 84 členovia spolu so 121 hlasmi (36 dvojhlasových a 49 
jednohlasových). Do zvolenej štvorice sa dostali výlučne zástupcovia olympijských športov, 
medzi nimi ďalší dvaja olympionici. 

Najvyšší počet hlasov v tomto bloku získal prezident Slovenského zväzu ľadového 
hokeja Miroslav Šatan (53). Okrem neho boli zvolení doterajšia členka VV, generálna 
sekretárka Slovenskej gymnastickej federácie Monika Šišková (49), bývalý viceprezident 
SOŠV a dvojnásobný olympijský medailista v športovej streľbe Jozef Gönci (38) a nový 
prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko(36). 

V jedenásťčlennom výkonnom výbore sú ešte prezident SOŠV Anton Siekel a ex officio ako 
nominantka komisie športovcov SOŠV jej nová predsedníčka Zuzana Rehák Štefečeková.  

Vo voľbách predsedu dozornej rady/kontrolóra SOŠV mali byť pôvodne dvaja kandidáti, ale 
napokon bez súpera zvíťazil doterajší predseda Ján Mižúr zo Slovenského zväzu orientačných 
športov. Získal 113 hlasov zo 120, keď 4 členovia SOŠV sa zdržali a 2 hlasy boli neplatné. 
Nomináciu jeho protikandidáta Jiřího Jeřábka Slovenská skialpinistická federácia v predvečer 
rokovania stiahla. 

Za dvoch nových členov dozornej rady SOŠV spomedzi šiestich kandidátov boli zvolení Boris 
Čavajda (71 hlasov) a doterajší člen Ján Karšňák (49). Pod čiarou zostali Vladimír 
Gubrický (37), Petr Horáček (30), Milan Roman (25) a Radoslav Peciar (7). Členom DR 
SOŠV ex officio za komisiu športovcov je jej podpredseda Jakub Šimoňák. 



Za ombudsmana SOŠV bol bez súpera znovu zvolený veľmi skúsený právny expert Ľubomír 
Fogaš, ktorý získal až 115 hlasov zo 120. 

Posledné voľby na 60. VZ SOŠV patrili individuálnym členom SOŠV z radov osobností 
slovenského športu. Z osmičky kandidátov uspela pätica dlhoročných popredných športových 
reprezentantov: džudista Jozef Krnáč (88 hlasov), basketbalista Stanislav Kropilák (79), 
sánkarka Mária Jasenčáková, vodný slalomár Michal Martikán (po 72) a futbalista Róbert 
Vittek (56). Pod čiarou zostali bývalá gymnastka Marianna Némethová-Krajčírová, bývalý 
zápasník Miroslav Luberda a člen správnej rady Fondu na podporu športu Miroslav Dráb. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo 60. zasadnutia Valného zhromaždenia SOŠV 
konaného dňa 15. októbra 2021. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o doručených návrhoch na udelenie 
odznakov SFZ pre funkcionárov a činovníkov, ktorí sa v tomto roku dožívajú životných jubileí, 
za ich zásluhy v slovenskom futbale. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Stanislava 
Kysela, p. Jozefa Kovalčíka, Rudolfa Zelníka a Miroslava Gučeka. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Viktora 
Beňu a Antona  Národu.  

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 12: Diskusia 

Bez diskusných príspevkov. 

 



Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 2. novembra 2021 v Bratislave: 
 

Uznesenie č. 121/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 122/21 VV SFZ: 

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

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 123/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh projektu s názvom „Eurá z EURA na podporu dobudovania 
amatérskej futbalovej infraštruktúry“ s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí. 

          T: ihneď 

                                                                                                                    Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 124/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na navýšenie príspevku pre kluby II. ligy za štart hráčov do 21 rokov. 
 
                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 125/21 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie člena Komisie pre riadenie II. ligy. 
 

            T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Peter Palenčík 

Uznesenie č. 126/21 VV SFZ: 

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zriadenie Komisie SFZ pre ženský futbal v zmysle 
čl. 51 ods. 2 písm. s) Stanov SFZ. 

2) VV SFZ schvaľuje návrh štatútu Komisie SFZ pre ženský futbal. 
3) VV SFZ ustanovuje v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. r) stanov SFZ za predsedu 

komisie p. Jána Matonoka (SsFZ). 
4) VV SFZ poveruje predsedu komisie predložením návrhu na zloženie jednotlivých 

členov Komisie SFZ pre ženský futbal v zmysle čl. 4 ods. 2 štatútu Komisie SFZ 
pre ženský futbal. 




