
Zápisnica č. 05/17 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 8. júna 2017
v Bánovciach nad Bebravou.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Tibor Végh - zástupca ÚLK
Pavol Šípoš – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Milan Lešický – zástupca trénerov
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky

Ospravedlnený: nikto

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – kontrolór SFZ
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na rokovanie

o predĺžení zmluvy s reprezentačnými trénermi SR A o ďalší kvalifikačný cyklus
4. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
5. Prerokovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych,

pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského
6. Prerokovanie návrhu na spôsob a  kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69

ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o  športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

7. Prerokovanie návrhu na audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky
SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ
za roky 2017

8. Informácia k voľbe členov Volebnej komisie SFZ
9. Prerokovanie návrhu na  zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ
10. Prerokovanie návrhu na  zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ
11. Informácia o rozhodnutiach Odvolacieho orgánu licenčného konania (OOLK)

v súvislosti s udelením licencií pre súťaže UEFA a Fortuna ligy súťažného
ročníka 2017/18

12. Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 
13. Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Plážový futbal

Slovensko
14. Schvaľovanie návrhu nových riadnych členov SFZ
15. Schvaľovanie návrhu na zmenu sídla SFZ Marketing, s.r.o. 
16. Stanovisko Technického úseku SFZ k uzneseniu VV ZsFZ U 36/05/2017



17. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie máj
2017

18. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ
19. Diskusia

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu
zasadnutia 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 vykonal GS SFZ Jozef Kliment.

Uznesenie č. 41/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na podmienečné udelenie / neudelenie licencií mládeže SFZ ÚTM-FA
a Grassroots-ÚTM na súťažný ročník 2017 / 2018 v zmysle predloženého návrhu.
2) VV SFZ určuje deň 30. apríl 2017 za konečný termín na splnenie podmienok pre kluby, ktoré
doposiaľ licenčné podmienky nesplnili.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha zrušená.
Uznesením č. 53/17 VV SFZ sa predĺžil termín pre uvedené kluby do 26. mája 2017.

Uznesenie č. 53/17 VV SFZ:
VV SFZ predlžuje termín splnenia licenčných podmienok pre FC VSS Košice a FK Dukla Banská
Bystrica do 26.05.2017.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Kluby FC VSS Košice a FK Dukla Banská Bystrica splnili licenčné podmienky v uvedenom
termíne.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na rokovanie
o predĺžení zmluvy s reprezentačnými trénermi SR A o ďalší kvalifikačný cyklus
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Hlavným dôvodom na zaradenie návrhu na udelenie
mandátu pre prezidenta SFZ o  predĺžení zmluvy s reprezentačnými trénermi SR „A“  p. Jánom
Kozákom ako hlavným trénerom a p. Štefanom Tarkovičom ako asistentom trénera o ďalší
kvalifikačný cyklus,  sú nielen dosiahnuté úspechy v  predošlom kvalifikačnom cykle, v  ktorom
slovenská futbalová reprezentácia SR A po prvý raz postúpila na záverečný turnaj Majstrovstiev
Európy 2016
vo Francúzsku, ale aj výborne vedenie, odbornosť, metodika a skúsenosti. Mal to byť zároveň
signál športovej verejnosti, že táto trénerská dvojica má absolútnu dôveru vedenia SFZ.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ udeľuje mandát pre prezidenta SFZ na rokovanie o predĺžení zmluvy
s reprezentačnými trénermi SR A o ďalší kvalifikačný cyklus.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za Legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ.
Dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu je vypracovanie návrhu na zmenu a  doplnenie
Stanov SFZ na základe návrhu delegátov Konferencie SFZ konanej dňa 31. marca 2017 v  Senci.
Navrhované zmeny a doplnenia sú nasledovné:

1. V článku 2 sa za písmeno s) dopĺňajú nové písmená t) a u), ktoré znejú:

t) reorganizácia súťaže  – významná zmena štruktúry majstrovských súťaží, ktorá sa týka
1. zmeny usporiadania a počtu súťaží na jednotlivých alebo viacerých stupňoch riadenia
majstrovských súťaží, alebo
2. zmeny počtu družstiev v  majstrovskej súťaži, ktorá nie je úpravou súťaže podľa čl. 2
písm. u),
u) 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,

2. V článku 41 ods. 2 písm. c) bod 2) sa slová „z ktorých sú 6 zástupcovia zvolení
zhromaždením klubov skupiny východ a 6 zástupcovia sú zvolení zhromaždením klubov
skupiny západ“ nahrádzajú slovami „zvolených zhromaždením klubov druhej najvyššej
súťaže“

Článok 41 ods. 2 písm. c) bod 2)
„Delegátov podľa odseku 1 písm. c) tvoria 12 zástupcovia futbalových klubov súťažiacich v druhej
najvyššej súťaži, zvolených zhromaždením klubov druhej najvyššej súťaže vždy pred začiatkom
majstrovskej súťaže na nasledujúci súťažný ročník,“

3. V článku 51 ods. 2 písm. v) sa vypúšťajú slová „a o  počte družstiev v  súťažiach priamo
riadených SFZ“

Článok 51 ods. 2 písm. v) znie:
„Výkonný výbor najmä…rozhoduje o termínovej listine,“

V diskusii k tomuto bodu požiadali členovia VV SFZ, aby bolo v rámci predkladanie materiálu
delegátom konferencie SFZ uvedené odôvodnenie k čl. 51 ods. 2 písm. v), aby bolo zrejmé, že
uvedená zmena je súčasťou definície úpravy súťaže v čl. 2 Stanov SFZ a úprava súťaže zostáva
v právomoci v rozhodnutí VV SFZ



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie stanov
SFZ s pripomienkou vznesenou 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: Prerokovanie návrhu rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych,
pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ, ktorý predstavil návrh
na schválenie výšky členského príspevku a návrhu na spôsob použitia vybraného členského
príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ.
Na zasadnutiach Konferencie SFZ, ktoré sa konali dňa 3.6.2016 a 18.11.2016 bolo rozhodnuté
o výške členského príspevku riadnych, pridružených a  individuálnych členov  SFZ na rok 2017
a jeho splatnosti a o spôsobe použitia tohto členského príspevku. Keďže ďalšia Konferencia SFZ
zasadne 29. júna 2017, na jej zasadnutí je potrebné opätovne schváliť výšku členského príspevku
riadnych, pridružených a  individuálnych členov  SFZ na rok 2018 vrátane jeho splatnosti a spôsob
použitia tohto členského príspevku tak, aby bola dodržaná právna úprava zákona č. 440/2015 Z.z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V súlade s  čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ,  SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého
príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o  spôsobe použitia a prerozdelenia
prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným
Konferenciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ. 
Keďže nevidíme žiaden relevantný dôvod na zmenu výšky členského príspevku, týmto
odporúčame, aby bola výška členského príspevku riadnych, pridružených a  individuálnych členov
SFZ na rok 2018 zachovaná a teda rovnaká ako v roku 2017 s tým, že každý individuálny člen musí
zaplatiť vždy pred svojou prvou aktivitou v danom súťažnom ročníku (napr. hráč pred prvým
štartom)  a ostatní členovia najneskôr do 30.9.2017.
Nakoľko považujeme za správny a spravodlivý aj spôsob rozdelenia členských príspevkov
schválený pre rok 2017, ktorý sa v praxi osvedčil, navrhujeme ďalej postupovať rovnakým režimom
s tým, že predmetom rozdelenia budú členské príspevky na súťažný ročník  2017/2018 vybrané
od riadnych, pridružených a  individuálnych členov SFZ. Finančné prostriedky z  vybraných
členských príspevkov budú jednotlivým klubom poukázané do 15.12.2017 podľa schváleného
kľúča bezhotovostným prevodom na ich bankový účet evidovaný v ISSF.  
Vybrané členské príspevky sa budú rozdeľovať pomerne  futbalovým klubom podľa počtu
aktívnych mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v  jesennej časti súťažného ročníka
2017/2018, t.j. družstiev mládeže do U19 vrátane s výnimkou Grassroots a ÚTM, ktoré majú v
aktuálnom súťažnom ročníku uzatvorený aspoň jeden zápis o stretnutí. Uvedené rozdelenie priamo
reflektuje skutočnosť, že príjmy z  členských príspevkov sú zdrojom fondu podpory mládežníckeho
futbalu, čo je relevantným dôvodom na ich prerozdelenie len  medzi tie futbalové kluby, ktoré majú
najmenej jedno aktívne družstvo mládeže.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozhodnutia o výške členského
príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia
členského.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Prerokovanie návrhu na spôsob a  kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods.
5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o  športe a  o zmene a  doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh  na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b)
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.
S účinnosťou novely zákona o športe od 1.1.2017 je SFZ v súlade s § 69 ods. 5 o zákona o športe
povinný rozdeliť najmenej:

a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho
príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov
v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch
a

b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných
športovcov, pričom kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje Konferencia SFZ.

Aj keď v prvom polroku 2017 prebiehali intenzívne rokovania ohľadom schválenia "stručnej"
novely zákona o športe, ktorá by v skrátenom legislatívnom konaní odstránila viaceré legislatívne
nedostatky vrátane zakotvenia odkladu účinnosti ustanovení § 69 ods. 5 písm. a) a b) až od roka
2018, nedošlo k zmene citovaných ustanovení a z tohto dôvodu navrhujeme nasledovný spôsob a
kritéria rozdelenia časti príspevku uznanému športu v roku 2017 v súlade s ustanoveniami § 69 ods.
5 písm. a) a písm. b) zákona o športe. 
V prvom rade uvádzame, že SFZ bol na rok 2017 poskytnutý na základe zmluvy č.
0133/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtu MŠVVŠ SR pre oblasť športu v roku 2017 zo dňa 17.2.2017 príspevok uznanému športu
vo výške 7.099.163,- eur. Vychádzajúc z vyššie uvedených ustanovení zákona o športe je SFZ
povinný vyčleniť na účely podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe minimálne 1.064.874,45

eura a na účely podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe minimálne čiastku 1.419.832,60 eura.

1. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. a) zákona o športe

Príspevok v celkovom objeme 1.064.874,45 eura bude rozdelený pomerne futbalovým klubom
prihláseným do súťažného ročníka 2016/2017podľapočtu mládežníckych družstiev
zaradených do súťaží v  jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017, t. j. družstiev mládeže do
U19 (vrátane) s výnimkou ÚTM a Grassroots.

V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby upozorňujeme, že vychádzajúc
z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako prísne
účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len v
rozsahu identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod
hrozbou sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si
nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1300
futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť
správnosť evidencie a výkazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné
zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči
ministerstvu vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania. 

Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude preto futbalovým klubom, ktoré majú na
príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:



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

b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku jednoduchým systémom cez
pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude
používať cez novovytvorený katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať u SFZ,
pričom cena za poskytnuté služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu. 

Výhradne takýmto spôsobom bude SFZ schopný zabezpečiť voči ministerstvu a podľa jeho
podmienok a požiadaviek preukázateľné výkazníctvo účelnosti a oprávnenosti vynaložených
výdavkov z poskytnutého príspevku.  

Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým klubom
umožnené od 1.8. 2017 cez už zmienený kreditový nákupný systém - webshop. Po spustení
systému do prevádzky bude možné čerpať finančné prostriedky vo výške kreditu, ktorý je
futbalovému klubu pridelený, cez objednávanie produktov ponúkaných v katalógu, a to
na financovanie oprávnených výdavkov v rozsahu týchto položiek (výpočet produktov je
exemplifikatívny)

- športové oblečenie
- športová obuv
- športová výstroj
- PHM
- biela technika(práčka a sušička)
- čierna technika (PC, tablet, notebook, tlačiareň)
- materiál, zariadenia a mechanizmy na údržbu trávnika (hnojivo, trávne semeno, kosačka)
- SW produkty (napr. software ako MS Office)
- SW služby (videoarchív, tvorba webových stránok – sportnet.online, futbalnet.sk)
- zdravotnícke pomôcky a výživové doplnky
- výdavky na delegované osoby zápasov mládežníckych družstiev do U19.

Celý systém bude fungovať na princípe štandardného webshopu, kde bude položky označené
špecifickým symbolom možné uhradiť kreditom. Každý klub bude mať nahratý kredit podľa
prerozdelenia schváleného VV SFZ a  nakupovať za kredit bude môcť len oprávnená osoba, čo je
v súčasnosti klubový manažér registrovaný v  ISSF systéme. Kredit sa bude automaticky znižovať
pri ukončení nákupu a  potvrdením dodávateľa o  prevzatí objednávky. Pokiaľ by boli v „košíku“ aj
produkty neoznačené kreditom alebo bude objednávka položiek označených kreditom vyššia ako je
aktuálny kredit klubu, tieto bude musieť kupujúci uhradiť online platobnou bránou. Platby inak ako
online platobnou kartou nebudú podporované.
V súvislosti s používaním finančných prostriedkov upozorňujeme, že celý objem finančných
prostriedkov, ktoré budú takýmto spôsobom futbalovému klubu poukázané, je možné použiť (reálne
uhradiť) len v termíne do 31.12.2017, po tomto termíne finančné prostriedky prepadajú a SFZ musí
zabezpečiť ich vrátenie do štátneho rozpočtu. 
V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že všetky oprávnené výdavky je možné uhrádzať len na účely
podpory mládeže, t.j. nie je možné uhrádzať výdavky, ktoré nie sú určené na šport mládeže a sú
generované napr. výlučne z činnosti seniorského družstva futbalového klubu. 
Všetky výdavky musia zároveň spĺňať kritériá zaradenia do bežných výdavkov v súlade
s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42,
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie. Pri obstarávaní hmotného majetku je pre zaradenie do bežných výdavkov
potrebné dodržať finančný limit 1.700,- eur, t. j. obstarávacia cena musí byť rovná alebo nižšia ako
táto hranica. Na druhej strane pri obstaraní nehmotného majetku (napr. software, licencie) je
finančný limit vo výške 2.400,- eur. 



V prípade porušenia finančnej disciplíny je futbalový klub zodpovedný za nesprávne použitý objem
finančných prostriedkov a bude znášať sankcie uložené v súvislosti s porušením finančnej
disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Rozdelenie príspevku uznanému športu podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona o športe

Príspevok v minimálnej výške 1.419.832,60 eura  bude rozdelený medzi akadémie mládeže, ÚTM
a Grassroots v závislosti od plnenia kritérií Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ (aj
vzhľadom na prebiehajúcu transformáciu licencií ÚTM na akadémie mládeže a Grassroots na ÚTM,
pričom súťažný ročník 2016/2017 je prechodným a prípravným obdobím - zmeny budú  naplno
účinné od 1.7.2017).

Financovanie akadémií mládeže, ÚTM a Grassroots je ekonomicky omnoho náročnejšie ako výška
finančných prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, t.j. SFZ prerozdelí
na účely rozvoja talentovanej mládeže viac finančných prostriedkov ako minimálna hranica
upravená zákonom o športe. Z týchto finančných prostriedkov bude financovaný aj program
podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15 (príprava regionálnych a oblastných
výberov). 

Celkový objem finančných prostriedkov určený na podporu rozvoja talentovaných športovcov
vychádza zo schváleného rozpočtu SFZ na rok 2017, pričom náklady na činnosť a materiálno-
technické zabezpečenie futbalových klubov sú rozpočtované vo výške 1.660 tis. eur a celkové
náklady na rozvoj mládeže sú vyčíslené vo výške cca. 2.782 tis. eur. Keďže SFZ v rámci
zostaveného rozpočtu prísne nerozlišuje zdrojové zabezpečenie krytia uvedených výdavkov a ich
potrebu zabezpečuje okrem vlastných zdrojov a finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj
z príspevkov od UEFA a FIFA, definitívna suma čerpania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu na financovanie konkrétneho mládežníckeho klubu v súlade s vymedzeným účelom
vrátane zabezpečenia povinného spolufinancovania bude až predmetom každoročného vyúčtovania
finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, finančné prostriedky v minimálnom objeme 1.419.832,60  eura

budú rozdelené v rámci schváleného modelu financovania klubov licenčného systému mládeže:

a) pre jarnú časť súťažného ročníka 2016/2017 medzi:

 14 ÚTM - 65.000,- eur/ÚTM
 20 Grassroots - 25.000,- eur/Grassroots

b) pre jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 medzi:

 12 akadémií mládeže (U6 - U19) - 80.000,- eur/akadémia mládeže
 22 ÚTM (U6 - U15) - 25.000,- eur/ÚTM
 14 čakateľov (futbalové kluby so základnou licenciou mládeže) - 3.000,- eur/čakateľ

c) program podpory talentovaných hráčov v kategóriách U12 až U15. 

Poznámka: časť príspevku sa poskytuje formou materiálno-technického zabezpečenia činnosti

futbalového klubu.

Finančné prostriedky z poskytnutého príspevku uznanému športu môžu byť použité len v intenciách
vyššie uvedeného na úhradu výdavkov, ktoré spĺňajú kritéria zaradenia do bežných výdavkov podľa
Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42,



ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie, najmä na úhradu výdavkov na:

a) odmeny trénerov, športových riaditeľov mládeže a koordinátorov mládeže, 
b) cestovné, ubytovanie a stravné,
c) prenájom priestorov, zariadení a techniky,
d) materiálno-technické zabezpečenie,
e) organizovanie súťaží, športových podujatí a súvisiacich aktivít. 

V prípade, že v priebehu roka 2017 dôjde k navýšeniu sumy príspevku dodatkom k zmluve
so štátom, finančné prostriedky vo výške navýšenej sumy príspevku uznanému športu sa
prerozdelia dodatočne rovnakým kľúčom, ako je uvedené v bodoch 1. a 2. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob a kritéria
prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Prerokovanie návrhu na audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky
SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh na audítora pre vykonanie auditu ročnej
účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017. 
V rámci toho informoval, Konferencia SFZ má v  právomoci schvaľovať výber audítora i  samotný
obsah zmluvy. Nakoľko sa doposiaľ Konferencia SFZ v  tomto roku nezaoberala touto
problematikou a najbližšia sa bude konať 29.6.2017 bol členom VV SFZ predložený návrh na Ing.
Editu Čechovú, s ktorou SFZ spolupracuje už od roku 2007 a má s ňou dlhodobo dobré skúsenosti
v tejto oblasti. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ  odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Ing. Editu Čechovú za audítora
pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. pre rok 2017,
vrátane overenia výročnej správy SFZ za rok 2017.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Informácia k voľbe členov Volebnej komisie SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý poskytol informáciu k voľbe členov Volebnej
komisie SFZ na najbližšej Konferencii SFZ.
V zmysle čl. 57 ods. 6 Stanov SFZ:

„Funkčné obdobie členov volebnej komisie začína na konferencii najbližšie predchádzajúcej

volebnej konferencii, na ktorej sú volení členovia volebnej komisie. Ak volebná komisia nebola



zvolená, alebo ak stratila spôsobilosť na vykonávanie činnosti, do jej zvolenia plní úlohy volebnej

komisie kontrolór; inak výkonný výbor v súlade s odsekom 3 ustanoví dočasnú volebnú komisiu.“

V zmysle čl. 55 ods. 6 písm. h) Stanov SFZ:

„Kontrolór tiež plní úlohy volebnej komisie, ak ide o voľby členov volebnej komisie alebo o voľby

na zasadnutí výkonného výboru,“

V zmysle čl. 2 ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ:

„Ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva

v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne

kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na

ktorej sa konajú voľby, (uvádza to aj čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ)“

Na základe uvedeného, SFZ uverejnil v  úradnej správe č. 45 zo dňa 27.5.2017 nasledovnú
informáciu:

Kontrolór SFZ vyhlasuje voľby členov Volebnej komisie SFZ v zmysle článku 55 odsek 6 písm. h)
Stanov SFZ, nakoľko plní úlohy volebnej komisie, ak ide o  voľby členov volebnej komisie.  Voľby
členov volebnej komisie SFZ sa uskutočňujú v súlade s čl. 57 odsek 3, odsek 4 a odsek 6 Stanov
SFZ. Voľba členov Volebnej komisie SFZ patrí v zmysle článku 42 ods. 3 písm. d) stanov SFZ
do výlučnej pôsobnosti delegátov konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční v rámci programu najbližšej
konferencie - 29. júna 2017 v Poprade.

 V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2 ods. 3 písm. a.) Volebného poriadku SFZ, ak
predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva
v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť
písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou  najneskôr päť dní pred dňom konania
konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné navrhnúť kandidáta
na volenú funkciu do 24.6.2017 23:59 hod. (vrátane).
 Kontrolór SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, aby návrh kandidáta obsahoval náležitosti a prílohy
uvedené v článku 2 odsek 4 a odsek 5 a uvedené v článku 2 odsek 6 Volebného poriadku SFZ."

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu k voľbe členov Volebnej komisie SFZ.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Prerokovanie návrhu na  zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o pripravovanom návrhu na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ.
Uvedený návrh na zmenu a  doplnenie vychádza z  problémov, ktoré sa vyskytli v  aplikačnej praxi
v súvislosti s  odstupným za amatéra v  zmysle čl. 37. Na základe analýzy súvisiacej s  platbami
odstupného za amatéra sa zvážila najefektívnejšia možnosť platby cez mesačné zberné faktúry.
Zároveň bol v  tejto súvislosti predložený návrh zo strany Západoslovenského futbalového zväzu
vo vzťahu k  novelizácii čl. 19 ods. 2 písm. c) Registračného a  prestupového poriadku SFZ, ktorý
však nebol odôvodnený. Z  uvedeného dôvodu ho pracovná skupina nezapracovala do návrhu
na zmenu a  doplnenie Registračného a  prestupového poriadku SFZ a  predložila ho v podkladoch
ako informáciu členom VV SFZ na zasadnutí. 



Keďže sa mení pojmológia pri mládeži z útvarov „ÚTM a Grassroots“ na útvary „Futbalové
akadémie a ÚTM“, bolo potrebné reagovať aj na túto zmenu úpravou pojmológie v Registračnom a
prestupovom poriadku SFZ.
Priamo na zasadnutí VV SFZ bolo prijaté odporúčanie zapracovať pripomienky vznesené zo strany
ZsFZ vo vzťahu k novelizácii čl. 19 ods. 2 písm. c) Registračného a prestupového poriadku SFZ
a to z dôvodu ujednotenia termínov jednotlivých registračných období.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na  zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ
a odporúča predkladateľovi zapracovať do návrhu pripomienky vznesené 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 10: Prerokovanie návrhu na  zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ
Uvedený návrh vychádza z  podnetu Únie ligových klubov a  Komisie delegátov SFZ, kde
pripomienky uvedených subjektov boli spracované aj na základe poznatkov z  aplikačnej praxe.
V rámci diskusie k tomuto bodu bolo dohodnutých členmi VV SFZ niekoľko návrhov
a požiadaviek:
V čl. 47 ods. 4 sa na konci pripája veta: 
„Rozpis súťaže, v ktorej hrajú len amatérski hráči, môže ustanoviť, že v  jednom stretnutí
majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže môžu štartovať za jedno družstvo klubu maximálne
piati hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky.“
S obsahom sa členovia VV SFZ stotožnili s tým, že na jeden rok by platilo navrhnuté znenie
(cez prechodné ustanovenie) a následne by to platilo povinne taxatívne vo všetkých “nie”
republikových súťažiach, ale nevzťahovalo by sa to na pohárové súťaže,
V článku 48 odsek 1 znie:
„(1) Počet striedajúcich hráčov v súťažnom stretnutí ustanovuje rozpis súťaže.“.
Členovia VV SFZ sa zhodli, že je potrebné striktne stanoviť, že vo všetkých súťažiach “nie”
republikových sa strieda 5-krát a v republikových 3-krát,
V článku 69 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ak sa stretnutie nedohrá z  dôvodu pochybenia delegovanej osoby, stretnutie sa opakuje
na náklady príslušného riadiaceho zväzu. Na určenie termínu stretnutia sa primerane použije odsek
3.“ 
Členovia VV SFZ vyslovili požiadavku bližšie špecifikovať čo sa myslí pojmom “pochybenie
delegovanej osoby”, aby to nemohlo byť zneužité, resp. padol návrh, aby sa stretnutie “dohrávalo"
a nie “opakovalo”, prípadne, že o postupe rozhodne riadiaci orgán súťaže,

- návrh, aby sa mládežnícke družstvá posúvali v prípade odstúpenia klubu o súťaž nižšie len pokiaľ
sa jedná o republikové súťaže,

- bola vznesená požiadavka opätovne zvážiť možnosť, aby dievčatá U16 mohli hrať s chlapcami
U15,

- bola vznesená požiadavka spracovať štatistiku zahraničných hráčov vo FA a ÚTM, resp. následne
spracovať návrh motivačného opatrenia proti tomu, aby boli štátne dotácie poskytované klubom
na rozvoj zahraničných hráčov 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave  návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného
poriadku SFZ a odporúča predkladateľovi zapracovať do návrhu pripomienky vznesené
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 11: Informácia o rozhodnutiach Odvolacieho orgánu licenčného konania (OOLK)
v súvislosti s udelením licencií pre súťaže UEFA a Fortuna ligy súťažného ročníka 2017/18
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že p o rozhodnutí Prvostupňového orgánu licenčného konania (ďalej len POLK)
neudeliť licenciu klubom MFK Zemplín  Michalovce a 1. FC Tatran Prešov  bolo zvolané
zasadnutie Odvolacieho orgánu licenčného konania (ďalej len OOLK) na deň 23. 5. 2017 v  sídle
SFZ. 
Podkladové správy odporúčali vyhovieť odvolaniam oboch klubov , nakoľko tieto odstránili
dôvody, pre ktoré im POLK v  prvostupňovom konaní neudelil licenciu (nekompletnosť
a nedostatočná výpovedná hodnota finančnej licenčnej dokumentácie), ale najmä preukázali
neexistenciu identifikovaných možných záväzkov po splatnosti voči svojim bývalým
i súčasným zamestnancom, pričom u 1. FC Tatran Prešov sa v  jednom prípade jednalo aj
o záležitosť sledovanú orgánmi FIFA. 
Na zasadnutí OOLK sa rokovalo o  každom klube osobitne a  veľmi podrobne. Konečné rozhodnutia
o vyhovení odvolaniam oboch klubov  OOLK prijal jednomyseľne , nikto z  jeho členov nebol
proti navrhovanému uzneseniu, ani sa nezdržal hlasovania. 
Oba kluby boli ešte v  deň zasadnutia OOLK o  jeho výsledkoch informované  zaslaním písomného
rozhodnutia OOLK o udelení licencie elektronickou poštou a dňa 24. 5. 2017 im vytlačený originál
rozhodnutia OOLK (licencia) bol odoslaný aj doporučenou poštou. 
Rozhodnutia POLK v prvostupňovom licenčnom konaní boli zverejnené aj v  Úradnej správe SFZ č.
45 (dňa 26. 5. 2017 na websídle SFZ a dňa 27. 5. 2017 v denníku Šport).

OOLK v  rozhodnutí o  udelení licencie uložil obom klubom bezodkladne licenzorovi (SFZ)
predložiť dokumentáciu (najmä platné nájomné zmluvy s  NTC Poprad v  prípade 1. FC Tatran
Prešov
a s MŠK Žilina v  prípade MFK Zemplín Michalovce), týkajúcu sa štadiónov, na ktorých budú
v licenčnej sezóne 2017/2018 hrávať svoje domáce stretnutia, nakoľko oba kluby nebudú môcť
minimálne časť licenčnej sezóny používať domáci štadión (Michalovce – inštalácia vyhrievania
trávnika, Prešov – štadión nespĺňa podmienky Smernice SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ  berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach Odvolacieho orgánu licenčného
konania (OOLK) v súvislosti s udelením licencií pre súťaže UEFA a FL súťažného ročníka
2017/18.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v súlade s  ustanoveniami Smernice klubového licenčného systému SFZ a
Licenčného štandardu 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
„Prehlásenia o nezávislosti“, ktoré sú archivované v  ich personálnych zložkách. V licenčnom cykle
2016/2017 a  pri udeľovaní licencií na licenčnú sezónu 2017/2018, tak svoje funkcie vykonávali
oprávnene a v súlade s požiadavkami základných predpisov klubového licenčného systému.
2) Všetci členovia Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len OOLK), okrem JUDr.
Borisa Kordoša, ktorý sa z  rokovania OOLK ospravedlnil, podpísali „Prehlásenia o  nezávislosti“,
ktoré sú archivované v  ich personálnych zložkách. V  licenčnom cykle 2016/2017 a  pri udeľovaní
licencií na licenčnú sezónu 2017/2018, tak svoje funkcie vykonávali oprávnene a  v súlade
s požiadavkami základných predpisov klubového licenčného systému.
3) Prehlásenia o nezávislosti podpísali aj všetci členovia licenčnej komisie SFZ, aby mohli riadne
plniť delegované úlohy v  procese preverovania klubov a udeľovania licencií pre vstup
do klubových  súťaží UEFA a  FORTUNA ligy súťažného ročníka 2017/2018.

Štruktúra licenčných orgánov SFZ

Prvostupňový orgán licenčného konania Nezávislý štvorčlenný orgán, ktorého predsedu volí
konferencia SFZ a členov ustanovuje VV SFZ. Jeho
aktuálne platné personálne zloženie je uvedené
v zázname o   kontrole nezávislosti členov licenčných
orgánov.    

Odvolací orgán licenčného konania Nezávislý päťčlenný orgán, ktorého predsedu volí
konferencia SFZ a   členov ustanovuje VV SFZ. Jeho
aktuálne platné personálne zloženie je uvedené
v zázname o   kontrole nezávislosti členov licenčných
orgánov.

Zloženie licenčnej komisie SFZ

predseda komisie Juraj OBLOŽINSKÝ

odborníci pre personálno - admin. kritériá Marián ELEFANT a Ján FAŠUNG

odborníci pre finančné kritériá Peter MICHALÍK a Andrej ROZVADSKÝ

odborníci pre infraštruktúrne kritériá Ivan DEŽĎ a Daniel CHMURNÝ

odborníci pre právne kritériá Vladimír BRENČIČ a Vincent RECHTORÍK

odborníci pre športové kritériá Miloslav RICHNÁK a Milan SLÁDKOVIČ

Ostatní členovia licenčnej administratívy SFZ

V súlade s   požiadavkami Licenčného štandardu SFZ, oblasť klubového licenčného systému
v podmienkach SFZ voči UEFA zastrešuje generálny sekretár SFZ Jozef KLIMENT (Senior
Manager) a funkciu manažéra klubového licenčného systému SFZ (Licensing Manager) vykonáva
Milan VOJTEK, ktorý súčasne zastáva aj funkciu tajomníka licenčnej komisie SFZ.



V rámci externej komunikácie a  komunikácie s médiami, ale aj v  rámci internej komunikácie
s licenčnou administratívou SFZ, spolupracuje tlačový hovorca SFZ, ktorým bol v  licenčnom cykle
2016/2017 Juraj ČURNÝ (Media Manager). 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Plážový futbal Slovensko

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Plážový futbal Slovensko.
Hlavným dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu VV SFZ je snaha o  rozvoj plážového
futbalu na Slovensku, a  to vzájomnou spoluprácou medzi SFZ a  pridruženým členom SFZ prijatým
na Konferencii SFZ v Senci dňa 31.3.2017  Plážový futbal Slovensko, organizačná jednotka
s právnou subjektivitou Slovenskej asociácie plážových športov (ďalej len: „PFS“). V  zmysle
článku 16 odsek 6 písmeno d) stanov SFZ Výkonný výbor SFZ môže delegovať na člena SFZ
oprávnenie riadiť jednu alebo viac súťaží vo vymedzených športových odvetviach, ktoré spadajú
do športovej pôsobnosti príslušného člena SFZ. SFZ v  zmysle článku 17 odsek 5 stanov SFZ je
organizátorom medzinárodných stretnutí športovej reprezentácie v  plážovom futbale. Vzájomná
spolupráca medzi SFZ a  PFS vznikne na základe rámcovej zmluvy o  vzájomnej spolupráci medzi
SFZ a  PFS, ktorá upravuje práva a  povinnosti zmluvných strán a deleguje právomoc organizovať
v spolupráci so SFZ súťaže a  reprezentačné akcie v  plážovom futbale na území Slovenskej
republike v roku 2017. 
Základné informácie týkajúce sa predkladaného návrh zmluvy na schválenie VV SFZ: 

- splnenie zákonných a zmluvných podmienok na príjem finančných prostriedkov vo výške 10 000,-
eur poskytnutých SFZ z  príspevku uznanému športu a  dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu
a športu SR (ďalej len „MŠVVŠ) v zmysle § 65 a nasl. zákona 440/2015 Z. z. o športe,
- úprava práv a povinnosti PFS vo vzťahu k SFZ,
- predpokladaná doba uzavretia zmluvy na obdobie 1 roka.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Plážový futbal Slovensko.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu nových riadnych členov SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v zmysle  čl. 52 písm. ee) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových
riadnych členov po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ.
Slovenskému futbalovému zväzu boli doručené písomné žiadosti nasledovných subjektov: 
Obecný športový klub Láb 
Futbalová akadémia Veľký Krtíš
Športový klub Revúcke Sršne



Športový klub Sedem Klin 
Športový klub Slovania Nižná Korňa 
Futbalový klub Bodva Moldava nad Bodvou
MFK Handlová 
FK Dubnica nad Váhom
Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ.
Oba útvary skonštatovali, že žiadosti vyššie uvedených futbalových klubov spĺňajú požiadavky
podľa čl. 28 ods. 5 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych náležitosti zo strany
klubov sú k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ. Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ
odporučili VV SFZ prijať vyššie uvedené kluby za riadnych členov SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje Obecný športový klub Láb, Futbalová akadémia Veľký Krtíš, Športový
klub Revúcke Sršne, Športový klub Sedem Klin, Športový klub Slovania Nižná Korňa,
Futbalový klub Bodva Moldava nad Bodvou, MFK Handlová, FK Dubnica nad Váhom
za nových riadnych členov SFZ.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na zmenu sídla SFZ Marketing, s.r.o. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu je skutočnosť, že VV SFZ je
kompetentným orgánom SFZ rozhodovať o všetkých veciach, ktoré nie sú zverené iným orgánom
SFZ. Keďže SFZ je jediným spoločníkom v spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o., tak jeho rozhodnutie
sa pripojí
k návrhu na registráciu zmeny sídla do Obchodného registra SR.
VV SFZ rozhodol o zmene s ídla spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o. z adresy "Trnavská cesta 100,
821 01 Bratislava" na adresu "Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava". VV SFZ schválil dodatok č. 1
k zakladateľskej listine spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o., ktorý sa týka zmeny sídla spoločnosti
SFZ Marketing, s.r.o. a zmeny sídla Slovenského futbalového zväzu. VV SFZ zároveň uložil
prezidentovi SFZ ako konateľovi SFZM zaregistrovať uvedenú zmenu sídla SFZM do Obchodného
registra SR a vypracovať úplné znenie zakladateľskej listiny SFZ Marketing, s.r.o.
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu sídla SFZ Marketing, s. r. o.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Stanovisko Technického úseku SFZ k uzneseniu VV ZsFZ U 36/05/2017
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že dňa 12.05.2017 bolo SFZ adresované uznesenie č. U36/05/2017 prijaté na zasadnutí
VV ZsFZ dňa 09.052017, ktoré sa týkalo reorganizácie mládežníckej súťaže II. liga Zápas U19,
U17
od súťažného ročníka 2018/2019 s  počtom účastníkov 16 a  zastúpením výlučne družstvami ZsFZ.



Uvedené uznesenie č. U36/05/2017 ZsFZ prijatému VV ZsFZ bolo dané na vedomie VV BFZ,
Technickému úseku SFZ a Generálnemu sekretárovi SFZ. 
GS SFZ požiadal Technický úsek SFZ a Legislatívno-právne oddelenie SFZ o stanovisko k
predmetnému uzneseniu, z ktorého vyplýva nasledovné: 
Technický úsek SFZ v zmysle športového dopadu striktne nesúhlasí s rozhodnutím VV ZsFZ
z nasledovných dôvodov:
1) Technický úsek SFZ je za to, aby mládežnícky futbal na Slovensku napredoval, aby sme išli
futbalovo do kvality, aj preto sme v najvyššej celoslovenskej súťaži dorasteneckej ligy znížili
od súťažného ročníka 2017/18 počet družstiev z počtu 14 na 12 účastníkov.

2) Rozdelením súťaže by sa narušila koncepčná práca rozvoja mládežníckeho futbalu a narušil by sa
systém zostupu a postupu  do elitnej súťaže staršieho a mladšieho dorastu  (súťaž Futbalových
akadémií), čo má priamy súvis aj so schváleným licenčným systémom mládeže SFZ . Môžme to
prirovnať k situácií, ako keby sa 2. najvyššia seniorská  súťaž zo súčasných dvoch skupín rozdelila
na 4 a nie spojila na jednu celoslovenskú.

3) Bez dorasteneckých družstiev z  regiónu BFZ (FK Inter Bratislava, FKM Karlova Ves Bratislava,
FC Petržalka akadémia, Žolík Malacky) II. liga staršieho dorastu U  19 stratí na súťaživosti
a kvalite. Súťaž budú hrať družstvá doplnené zo ZsFZ regiónu, ktorých kvalita nedosahuje patričnú
úroveň. 

4) Aktivita ohrozených „malých“ klubov, ktorých každoročne čaká boj o  záchranu v  uvedenej
súťaži nemôže povýšiť svoje klubové, regionálne záujmy nad rozvojom mládežníckeho futbalu
na Slovensku.

5) V  záujme skvalitnenia úrovne mládežníckeho futbalu Technický úsek SFZ skôr navrhuje
od súťažného ročníka 2019/20 súťaž na 2 skupiny II. DL a to na Západ (II.DLZ) a Východ (II.DLV)
tak, ako to už bolo v  minulosti. Návrh na vytvorenie dvoch skupín sme nepredkladali skôr z  titulu
novej štruktúry financovania Futbalových akadémií,  Útvarov talentovanej mládeže a  plnenia
licenčných kritérií.
Legislatívno-právne oddelenie SFZ uviedlo právne stanovisko, podľa ktorého ide o výnimku
z územného princípu upraveného v čl. 16 ods. 2 stanov SFZ.

 Podľa čl. 5 ods. 1 písm. g) stanov ZsFZ  a čl. 5 odsek 3 písm b)  stanov SFZ
o výnimke z územného princípu rozhoduje VV SFZ so súhlasom dotknutých
regionálnych zväzov. 

 Avšak čl. 5 ods. 1 písm. g) stanov ZsFZ  výslovne odkazuje, že o výnimke
z územného princípu rozhoduje VV SFZ podľa stanov SFZ, čo podľa názoru LPO
SFZ jasne odkazuje na úpravu stanov SFZ a analogicky môže spadať do pôsobnosti
VV SFZ.

 Keďže stanovy SFZ výslovne neupravujú v právomociach VV SFZ uvedených v čl.
51 ods. 2 ani v inom ustanovení stanov SFZ pôsobnosť VV SFZ zrušiť takúto
výnimku je LPO SFZ toho názoru, že analogicky sa použije ustanovenie čl. 51 ods. 1
stanov SFZ, ktoré hovorí: 

„Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú predpismi SFZ zverené do pôsobnosti

konferencie alebo iného orgánu SFZ.“

V rámci diskusie k tomuto bodu požiadali členovia VV SFZ zástupcu ZsFZ p. Pavla Šípoša, aby
VV ZsFZ prehodnotil svoje rozhodnutie a zrušil ho.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie stanovisko Technického úseku SFZ a Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ k uzneseniu VV ZsFZ U 36/05/2017 a odporučil VV ZsFZ zrušiť toto
uznesenie, vzhľadom na právne a športové dopady. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 12
Proti – 1 (P. Šípoš)
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 17: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie máj
2017
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie apríl 2017.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie máj 2017.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 18: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o doručených návrhoch na ocenenie funkcionárov SFZ a RFZ, ktorí sa v týchto dňoch
dožívajú životných jubileí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ  schvaľuje udelenie zlatého odznaku Jozefovi Antošíkovi, Petrovi Židovskému,
Ladislavovi Gádošimu a Milanovi Bujkovi.
2) VV SFZ  schvaľuje udelenie strieborného odznaku Pavlovi Príkopovi, Dušanovi
Radolskému a Jozefovi Jarkovskému.
3) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku Jozefovi Rosípalovi, Eugenovi Čornákovi,
Jaroslavovi Hromníkovi, Ottovi Nedv ědovi, Antonovi Políčekovi, Ferdinandovi Gachovi,
Miroslavovi Turčanovi, Vladimírovi Svitekovi, Jánovi Janigovi, Stanislavovi Lieskovskému.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Diskusia
Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 8. júna 2017 v Bánovciach
nad Bebravou:

Uznesenie č. 64/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 65/17 VV SFZ:
VV SFZ udeľuje mandát pre prezidenta SFZ na rokovanie o predĺžení zmluvy s reprezentačnými
trénermi SR A o ďalší kvalifikačný cyklus.

T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 66/17 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ
s pripomienkou vznesenou na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 67/17 VV SFZ:
VV SFZ  odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozhodnutia o výške členského
príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 68/17 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob a kritériá prerozdelenia
príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.



T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 69/17 VV SFZ:
VV SFZ  odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Ing. Editu Čechovú za audítora
pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. pre rok 2017, vrátane
overenia výročnej správy SFZ za rok 2017.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 70/17 VV SFZ:
 VV SFZ berie na vedomie informáciu k voľbe členov Volebnej komisie SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 71/17 VV SFZ:
VV SFZ  berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na  zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ
a odporúča predkladateľovi zapracovať do návrhu pripomienky vznesené priamo na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 72/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave  návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku
SFZ a odporúča predkladateľovi zapracovať do návrhu pripomienky vznesené priamo na zasadnutí.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 73/17 VV SFZ:
VV SFZ  berie na vedomie informáciu o rozhodnutiach Odvolacieho orgánu licenčného konania
(OOLK) v súvislosti s udelením licencií pre súťaže UEFA a FL súťažného ročníka 2017/18.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 74/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 75/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Plážový futbal Slovensko.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 76/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje Obecný športový klub Láb, Futbalová akadémia Veľký Krtíš, Športový klub
Revúcke Sršne, Športový klub Sedem Klin, Športový klub Slovania Nižná Korňa, Futbalový klub
Bodva Moldava nad Bodvou, MFK Handlová, FK Dubnica nad Váhom za nových riadnych členov
SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 77/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu sídla SFZ Marketing, s. r. o.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 78/17 VV SFZ:




	Príspevok v celkovom objeme 1.064.874,45 eura bude rozdelený pomerne futbalovým klubom prihláseným do súťažného ročníka 2016/2017podľapočtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017, t. j. družstiev mládeže do U19 (vrátane) s výnimkou ÚTM a Grassroots.
	V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby upozorňujeme, že vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako prísne účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len v rozsahu identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod hrozbou sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si nemôže dovoliť rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1300 futbalových klubov priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť správnosť evidencie a výkazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné zabezpečiť plnenie všetkých podmienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu vrátane striktného výkazníctva a preukázateľného vyúčtovania.
	a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať a
	b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať cez novovytvorený katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať u SFZ, pričom cena za poskytnuté služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu.
	Výhradne takýmto spôsobom bude SFZ schopný zabezpečiť voči ministerstvu a podľa jeho podmienok a požiadaviek preukázateľné výkazníctvo účelnosti a oprávnenosti vynaložených výdavkov z poskytnutého príspevku.
	Čerpanie príspevku v oprávnenej výške podľa prílohy č. 1 tohto materiálu bude futbalovým klubom umožnené od 1.8. 2017 cez už zmienený kreditový nákupný systém - webshop. Po spustení systému do prevádzky bude možné čerpať finančné prostriedky vo výške kreditu, ktorý je futbalovému klubu pridelený, cez objednávanie produktov ponúkaných v katalógu, a to na financovanie oprávnených výdavkov v rozsahu týchto položiek (výpočet produktov je exemplifikatívny)

