
Zápisnica č. 01/17 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 7. februára
2017 v Bratislave.

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
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Pavol Šípoš – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Milan Lešický – zástupca trénerov
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov

Ospravedlnený: Pavel Halabrín - zástupca ÚLK – písomne oznámil vzdanie sa funkcie 

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Pavel Hapal – reprezentačný tréner SR U21
Oto Brunegaf – asistent reprezentačného trénera SR U21
Dušan Dobšovič – prezident SF
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. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21.
4. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie

a modernizácie futbalových štadiónov.
5. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a DAC Academy, a.s. o spolupráci

pri podpore financovania výstavby Futbalovej akadémie v Dunajskej Strede.
6. Prerokovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a SF na rok 2017.
7. Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ.
8. Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže – jar 2017.
9. Schvaľovanie návrhu na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov

mládeže SR – jar 2017.
10. Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú

časť súťažného ročníka 2016/2017.
11. Správa o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka

2016/17.
12. Schvaľovanie návrhu na prijatie uchádzačov na školenie trénerov licencie UEFA

A  2017.
13. Informácia o oznámení klubu Spartaka Myjava o odstúpení zo súťaže Fortuna

ligy ku dňu 1.1.2017. 
14. Informácia o ukončení činnosti RS SFZ k 1. januáru 2017 v zmysle prechodných

ustanovení Stanov SFZ. 
15. Informácia zo stretnutia zástupcov krajín M6 (9.-10.1.2017, Varšava),



zo stretnutia FIFA Summit (18.-19.1.2017, Miami) a zo stretnutia UEFA TEP
Meeting (23.-24.1.2017, Ženeva).

16. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutia VV SFZ.

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

18. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov 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 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 Jozef Kliment.

Uznesenie č. 115/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2 )  VV SFZ schvaľuje deň 31. marec 2017 za konečný termín na predloženie dokumentácie
k vydaniu stavebného povolenia a deň 30. jún 2017 za konečný termín na predloženie
dokumentácie k zahájeniu stavebných prác pre partnerov, ktorí majú podpísanú so SFZ zmluvu
o spolupráci v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. V tejto
súvislosti zároveň schvaľuje posunutie uvedených termínov o 3 mesiace pre štadión v meste Banská
Bystrica, v ktorom ide o projekt atleticko-futbalového štadióna a  jeho vlastníkom je Ministerstvo
obrany SR.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.

V texte uznesenia sú konečné termíny 31. marec 2017 a 30. jún 2017 na splnenie úlohy.

Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov je predložená priamo na zasadnutí. 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera a asistenta
reprezentačného trénera SR U21 p. Pavla Hapala a p. Ota Brunegrafa, ktorí členom VV SFZ pred-
stavili správu o činnosti svojho družstva. Postupne podrobne vyhodnotili kvalifikačný cyklus
a priateľské zápasy. Zároveň odpovedali na otázky týkajúce sa blížiacich sa ME v Poľsku.

Zápasy:



Challenge Trophy
SLOVENSKO U 21 – ESTÓNSKO U 23   4:0 (3:0)
kvalifikačný zápas
SLOVENSKO U 21 - TURECKO U 21   5:0 (2:0)
prípravný zápas
ČESKÁ REPUBLIKA U 20 – SLOVENSKO U 20    0:2 (0:0)
Challenge Trophy
SLOVENSKO U 21 - UKRAJINA U 20   1:1 (0:1)
Challenge Trophy
ANGLICKO „C“ - SLOVENSKO U 21   3:4 (2:1)
prípravný zápas
NEMECKO U 21 - SLOVENSKO U 21  3:0 (2:0)
kvalifikačný zápas
CYPRUS U 21 - SLOVENSKO U 21   0:3 (0:1)
kvalifikačný zápas
SLOVENSKO U21 – BIELORUSKO U21   3:1 (1:0)
kvalifikačný zápas
TURECKO U 21 - SLOVENSKO U 21  1:1 (1:0)
prípravný zápas
SLOVENSKO U 21 – ŠKÓTSKO U 21   4:0 (1:0)

Strelci gólov v  kvalifikácii ME (8 zápasov):

5 – Zreľák

4 – Chrien

3 – Mihalík, Rusnák

2 – Bero, Šafranko

1 – Škriniar, Lobotka 

Hráč s plnou minutážou v kvalifikácii ME (720 minút):

Lobotka

Hráči s najväčším počtom štartov v kvalifikácii ME (8 zápasov):

Lobotka – 8, Ivan – 8

Žlté a červené karty v kvalifikácii ME:

12 žltých kariet v 8 zápasoch (priemer: 1,5 ŽK/zápas)

1 ČK 

Hráči – štatistika kvalifikácie ME:

32 hráčov bolo nominovaných do zápasov kvalifikácie ME

26 hráčov nastúpilo do zápasu 



   6 hráčov neodohralo ani minútu (Kira, Faško, Ďuriš, Rodák, Haraslín, Polievka) 

Jaroslav Mihalík – najvyšší počet gólových asistencií (6) z celej kvalifikácie ME

11 hráčov sa objavilo vo všetkých nomináciách na zápasy kvalifikácie ME (Chovan, Rodák, Val-
jent, Mihalík, Lobotka, Bero, Brigant, Rusnák, Chrien, Ivan, Šafranko)

Hráči, ktorí sa zúčastnili KME 2013/2015 a mohli hrať aj v kvalifikácii ME 2015/2017:

Duda, Mazáň, Zreľák, Niňaj, Lobotka, Mihalík, Rusnák, Škriniar, Marcin

Hráči, ktorí sa zúčastnili KME 2015/2017 a môžu hrať aj v kvalifikácii ME 2017/2019:

Vavro, Káčer, Bénes, Vestenický, Hromada, Čmelík, Špalek, Chvátal, Rodák, Haraslín, Polievka

2015 – 29 hráčov → 18 hráčov z domácej ligy

         → 11 hráčov zo zahraničia

2016 – 32 hráčov → 15 hráčov z domácej ligy

         → 17 hráčov zo zahraničia

PRESTUPY HRÁČOV POČAS KVALIFIKÁCIE ME 2017:
1, Škriniar Žilina – Sampdoria
2, Zreľák Ružomberok – Slovan BA – Jablonec
3, Mihalík Žilina – Slavia Praha
4, Chvátal Sparta Praha – Slovácko (H)
5, Mazáň Podbeskidzie B.B – Žilina
6, Lobotka Trenčín – Nordsjaelland
7, Šafranko Prešov – Podbrezová (H)
8, Brigant Brno – Myjava (H)
9, Chrien Plzeň – Ružomberok (H)
10, Bero Trenčín – Trabzonspor
11, Hromada Sampdoria – Senica (H) – Plzeň (H)
12, Čmelík Žilina – Sion (H)
13, Bénes Gyor - Žilina – Borussia Monchengladbach
14, Vestenický AS Rím – Modena (H) – Cracovia 
15, Ivan Sampdoria – Bari (H)
16, Niňaj Slovan BA – Lokeren

     17, Špalek Spartak TT - Žilina

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa udiali v projekte od posled-
nej informácie poskytnutej členom VV SFZ:



1) Boli vydané územné rozhodnutia k výstavbe futbalových štadiónov v Trenčíne a Košiciach.
2) Na štadiónoch v Bardejove a Žiline boli v novembri, resp. decembri 2016 vydané kolaudačné
rozhodnutia k jednotlivým stavebným objektom.
3) Naďalej pokračujú práce na realizácii výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadi -
ónov v Skalici, Dunajskej Strede a Žiari nad Hronom.
4 ) Vzhľadom na zmenu zámeru a časového harmonogramu realizácie výstavby futbalového
štadióna v Košiciach, podpísal SFZ dňa 21.11.2016 dodatok k Zmluve o spolupráci pri realizácii
výstavby futbalového štadióna Košická futbalová aréna v Košiciach.

Vzhľadom k tomu, že do doby dobudovania Národného futbalového štadióna v Bratislave je
domovským futbalovým stánkom reprezentačného A mužstva pre domáce prípravné i kvalifikačné
zápasy štadión City Aréna Antona Malatinského v Trnave, zaoberá sa SFZ intenzívne aj
problematikou prevádzky futbalového štadióna. Už v priebehu roka 2016 bol trávnik futbalového
štadióna napadnutý škodcom (tzv. „nematód“), ktorý zapríčinil, že hĺbka koreňovej zóny sa výrazne
znížila, čo spôsobilo veľké problémy v príprave hracej plochy a jej kvalite počas kvalifikačných
stretnutí s Anglickom, Škótskom a Litvou.

Za účelom riešenia tohto závažného problému oslovil SFZ spolu s prevádzkovateľom štadióna
viacerých domácich či zahraničných odborníkov a zároveň požiadal UEFA o zabezpečenie
odborného konzultanta pre danú oblasť. V decembri 2016 navštívil štadión konzultant UEFA p.
Alan Ferguson, ktorý vo svojej správe konštatoval nevyhnutnosť okamžitej kompletnej výmeny
trávnika, vegetačnej vrstvy a chemického ošetrenia podložných vrstiev trávnika. Ďalej uviedol, že je
následne potrebné spracovať podrobný plán údržby trávnika s ohľadom na výskyt škodcu
a odporučil taktiež aplikovať systém na podporu väčšej záťaže ihriska aplikáciou tzv. hybridného
trávnika.
Na základe uvedeného rokovali zástupcovia SFZ s predstaviteľmi UEFA o možnej finančnej
podpore na výmenu trávnika nad rámec aktuálne prebiehajúcich investičných projektov UEFA.
Výsledkom rokovaní je finančná podpora vo výške 250.000,- eur zo strany UEFA. 
Pri rokovaniach zástupcov SFZ a City Aréna, a.s. bolo dohodnuté, že SFZ poskytne City Aréna, a.s.
účelovo viazaný finančný príspevok vo výške 250.000,- eur, ktorý bude určený výhradne
na realizáciu výmeny trávnika pod podmienkou, že SFZ sa bude podieľať na výbere dodávateľa
diela. Budúcu realizáciu hybridného trávnika zabezpečí City Aréna, a.s. na vlastné náklady.
V tejto súvislosti bol predložený návrh zmluvy o spolupráci a financovaní výmeny prírodného
trávnika na futbalovom štadióne Antona Malatinského v Trnave medzi SFZ a City Aréna, a.s.
Keďže výmena trávnika trnavského štadióna je nevyhnutná pre to, aby sme mali k  dispozícii
pre tohtoročné kvalifikačné stretnutia reprezentačného tímu kvalitnú hraciu plochu, prezident SFZ
požiadal o podporu a odsúhlasenie návrhu zmluvy.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ schvaľuje návrh o spolupráci a financovaní výmeny prírodného trávnika
na futbalovom štadióne Antona Malatinského v Trnave.
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 zmluvy medzi SFZ a DAC Academy, a.s. o spolupráci
pri podpore financovania výstavby Futbalovej akadémie v Dunajskej Strede.



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval, že na zasadnutí VV SFZ konanom dňa 6.10.2016 bol schválený návrh
na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní výstavby Futbalovej Akadémie mládeže v Dunajskej
Strede.
V nadväznosti na uvedený materiál bola vypracovaná zmluva o  spolupráci a finančnej podpore vý-
stavby športovej infraštruktúry Futbalovej Akadémie mládeže v Dunajskej Strede, ktorú členovia
VV SFZ obdržali, a v ktorej sú premietnuté predrokované východiská a zámery. DAC Academy, a.s.
sa poskytnú v roku 2017 účelovo určené finančné prostriedky vo výške 500.000,- eur z investičného
programu FIFA FORWARD na rok 2016 v rámci realizácie prvej fázy projektu. Ako protihodnotu
za poskytnutie finančných prostriedkov bude SFZ oprávnený bezodplatne využívať všetky funkčné
športové priestory a infraštruktúru futbalovej akadémie až do dňa uzatvorenia ďalšej zmluvy
o spolupráci a finančnej podpore dobudovania a prevádzky futbalovej akadémie v rokoch 2017 –
2021 (návrh projektu bol schválený na zasadnutí VV SFZ konanom dňa 8.11.2016), a to na účely
organizácie tréningových zrazov, kempov a sústredení mládežníckych reprezentácií SR, na organi-
záciu priateľských medzištátnych stretnutí mládežníckych reprezentácií SR a na organizáciu trénin-
gových zrazov a sústredení reprezentácie SR „A“ v počte minimálne dve podujatia mesačne, pričom
žiadne z uvedených podujatí nesmie trvať dlhšie ako päť kalendárnych dní.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy medzi SFZ a DAC Academy, a.s. o spolupráci pri podpore
financovania výstavby Futbalovej akadémie v Dunajskej Strede.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 1 (V. Ondrejka)
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 6: Prerokovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a SF na rok 2017. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí prezidenta Slovenského futsalu (ďalej
len „SF“)  p. Dušana Dobšoviča.
GS SFZ Jozef Kliment informoval o snahe vzájomnej spolupráce medzi občianskym združením
Slovenský futsal a SFZ na základe rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi SFZ a SF (ďalej
len „zmluva“), ktorej existenciu predpokladá čl. 21 ods. 1 stanov SFZ. 

Základné informácie týkajúce sa predkladaného návrh zmluvy na prerokovanie VV SFZ: 

 spracovanie strategického plánu SF na obdobie 4 rokov týkajúceho sa rozvoja, podpory
a stabilizácie situácie ohľadom futsalu na území SR,

 splnenie zákonných a zmluvných podmienok na príjem finančných prostriedkov vo výške
200 000,- 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 (ďalej len „ZoŠ“), 

 úprava práv a povinnosti zmluvných strán,
 predpokladaná doba uzavretia zmluvy na obdobie 1 roka

Prezident SF, ktorý mal text návrhu zmluvy k dispozícii na pripomienkovanie vyjadril niekoľko
pripomienok technického charakteru, medzi zásadné pripomienky patrilo navýšenie poskytnutia
finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu a dotácie Ministerstva školstva vedy
výskumu a športu SR z navrhnutých 200.000,- eur na 220.000,- eur, čo členovia VV SFZ zamietli
s odôvodnením, že už samotná suma 200.000,- eur je navýšením v porovnaní s minulým rokom.



Zároveň sa dohodli, že po zapracovaní akceptovateľných pripomienok budú o návrhu zmluvy
hlasovať formou per rollam.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a SF na rok 2017 na hlasovanie per
rollam a berie na vedomie pripomienky prezidenta SF k zmluve. 
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 zvolanie Konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh na zvolanie Konferencie SFZ. 

Podľa čl. 45 ods. 1 Stanov SFZ zostaví generálny sekretár program na základe návrhov výkonného
výboru, riadnych členov a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. 
Podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia
konferencie.
Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi VV
SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, na ktorom
rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen návrhovej komisie sú
zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie a štyria členovia návrhovej
komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej komisie za každý regionálny zväz)
a jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu
SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár. 

Konferencia SFZ by sa mala uskutočniť 31. marca 2017 v Senci. Predbežný program
konferencie generálny sekretár  predložil v tejto podobe:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii

konferencie
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ)
5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ)
6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017
7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s. r. o. na rok 2017
8. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie príspevku športovým klubom v súlade s § 69 ods.

5, písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
9. Schvaľovanie návrhu kritérií na prerozdelenie príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. b)

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
10. Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK
11. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ
12. Diskusia

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 31.03.2017 v Senci.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ.



3) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ, prezidentovi ÚLK a predsedom RFZ, aby
v termíne do 15.03.2017 oznámili mená členov mandátovej komisie, návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice. 

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 termínovej listiny mládeže – jar 2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh termínovej listiny mládeže – jar 2017:

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže – jar 2017.
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 na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mlá-
deže SR – jar 2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže SR – jar 2017.

Zmeny, ktoré nastali v zloženiach sú označené v tabuľke farebne. Členovia VV SFZ obdržali
pri nových navrhnutých menách aj životopisy uchádzajúcich sa o pozície.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže
SR – jar 2017.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol  jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú
časť súťažného ročníka 2016/2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za rozhodcov Mariánovi
Ružbarskému, ktorý predstavil vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR
SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017.
Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na svojom hodnotiacom zasadnutí v dňoch 14.-
15. decembra 2016 v Rajeckých Tepliciach komplexne vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov
rozhodcov, rozhodkýň a DZ-PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2016/17. Výsledkom tohto
hodnotenia je zaradenie rozhodcov, asistentov rozhodcov a DZ-PR SFZ do výkonnostných skupín
pre jarnú časť súťažného ročníka 2016/17.

Návrh výkonnostných skupín rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2017:

Komisia na hodnotiacom zasadnutí konanom v dňoch 14.-15.12.2016 v Rajeckých Tepliciach
rozhodla o nasledovnom zložení výkonnostných skupín rozhodcov a AR SFZ:

a) Súťaže riadené ÚLK (TOP skupina)
Rozhodcovia (16): 
BFZ: Kružliak, Pavlík, Smolák, Somoláni A.
ZsFZ: Kráľovič, Ochotnický, Vlk, Vnuk 
SsFZ: Horváth, Hrčka P., Marhefka, Očenáš 
VsFZ: Glova, Chmura, Sedlák, Ziemba 



Medziskupina rozhodcov (17):
BFZ: Cvengroš, Špaček, Šuniar, Trenčanský 
ZsFZ: Dohál, Ježík, Michlian, Prešinský, Sedlár
SsFZ: Ihring, Mastiš, Nemček, Valášek
VsFZ: Kačenga, Leško, Straka, Weiss R. 

Asistenti rozhodcov (24): 
BFZ: Bednár, Bóllo, Mókoš, Pozor, Roszbeck, Somoláni T.
ZsFZ: Galo, Hancko, Kováč, Lieskovský, Slyško, Žákech
SsFZ: Balko, Hrčka D., Chládek, Súkeníková, Tomčík, Vorel
VsFZ: Ádám, Benko, Bobko, Ferenc, Jenčura, Weiss E.

Medziskupina asistentov rozhodcov (8):
BFZ: Borsányi, Jankovič
ZsFZ: Barenčík, Štrbo
SsFZ: Hrdlička, Hrmo
VsFZ: Perát, Špivák

b) Súťaže riadené ŠTK SFZ 
Rozhodcovia II.ligy a I.LSD (13):
BFZ: Chromý, Ďurčo
ZsFZ: Jurenka, Krivošík P., Marsal
SsFZ: Fajčík, Gemzický, Libiak, Perašín
VsFZ: Čiernik, Kmec, Kozák, Vlčej

Asistenti rozhodcov II.ligy a I.LSD (13):  
BFZ: Smolíková, Vician
ZsFZ: Halíček, Sluk, Vitko, Zemko
SsFZ: Čajka, Jánošík, Jekkel, Poláček
VsFZ: Ličko, Mihalík, Poracký
 
Asistent rozhodcov Ondrej Brendza ukončil ku dňu 11.12.2016 aktívnu rozhodcovskú činnosť.

Definitívne návrhy na zaradenie do výkonnostných skupín budú uzatvorené po  uskutočnení
zimných doškolovacích seminárov rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ (TOP skupina 8.-
11.2.2017, II. skupina 11.-13.2.2017, oba semináre v Tatranskej Lomnici) a po uskutočnení
zimných fyzických previerok (predbežný termín marec 2017).

KONVENCIA UEFA (prehľad činnosti v   jesennej časti súťažného ročníka 2016/17)

V oblasti činnosti KR SFZ s priamou podporou UEFA Konvencie rozhodovania sa aj v priebehu
jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 obdobne ako v minulosti pokračovalo v činnosti
v štandardne zadefinovaných štyroch hlavných oblastiach pôsobnosti:

1.) Podpora pre zvyšovanie úrovne kvality rozhodcov a asistentov rozhodcov FIFA: 

V tejto oblasti sa okrem štandardne zabezpečovaného procesu formou predsezónnych seminárov
opätovne využila aj forma tzv. tréningového kempu TOP R a AR, kedy sa v priebehu mesiaca
Október (v dňoch 5.-9.10.2016) konal 5-dňový seminár za účasti vybraných R uvedenej kategórie,
celkove 22 frekventantov a to vo vysokohorských podmienkach s ubytovaním v penzióne
TenisCentrum v Tatranskej Lomnici s využitím HP s umelou trávou v Spišskej Belej.
V rámci programu bola pre túto skupinu zabezpečená príprava hlavne v oblasti fyzickej prípravy



(špec. tréningové aktivity a preventívne „injury“ cvičenia), ale nechýbali ani prednášky ohľadom
PF („DOGSO“/„handball“). Frekventanti využili aj možnosť kvalitnej regenerácie a oddychu
v horskom prostredí. Celkový program kempu bol zabezpečovaný pod vedením lektorov FIFA
(Snoddy, Bultynck) a SFZ (Jakubec, Medveď).
Obdobne sa v priebehu mesiaca November (v dňoch 11.-13.11.2016) konal 3-dňový seminár
za účasti vybraných AR uvedenej kategórie, celkove 29 frekventantov, ktorí absolvovali obdobný
program ako rozhodcovia, keď tento bol zabezpečený pod vedením lektorov SFZ (Jakubec,
Medveď, Udvardy).
Pred začiatkom jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 sa v rámci skvalitnenia podmienok
pre prípravu a pre dosahovanie optimálnych výkonov v súťažných stretnutiach SFZ zakúpili pre top
skupinu rozhodcov (24) a asistentov rozhodcov (32) nové šport testery POLAR typ V800 a taktiež
sa naďalej využívali audio komunikačné zariadenia a s podporou finančnej dotácie UEFA sa
pokračovalo aj v projekte s využívaním delegovania R na funkciu pomocných asistentov rozhodcu
(PAR) pre vybrané stretnutia Fortuna ligy.

2.)  Zvyšovanie úrovne kvality vzdelávania : 

V priebehu jesennej časti roku 2016 boli zabezpečené ďalšie školiace materiály z  úrovne
FIFA/UEFA (školiace video-klipy – naposledy poskytnutý RAP set „UEFA 2016:1“ a „EURO
2016“ s rozborom herných situácií v medzinárodných stretnutiach), ktoré boli následne poskytnuté
k dispozícii nielen rozhodcom a DZ-PR z nominačnej listiny SFZ, ale aj školiteľom rozhodcov
nielen na úrovni regionálnych a aj oblastných futbalových zväzov.
K podpore zvyšovania úrovne rozhodcov a delegátov zväzu - pozorovateľov rozhodcov sa
využívajú aj ďalšie formy, napr. zverejnenie najnovšieho platného znenia a výkladu pravidiel
futbalu na webových stránkach SFZ a Asociácie rozhodcov SFZ.
Na úrovni regionálnych FZ boli v priebehu jesennej časti súť. ročníka taktiež usporiadané semináre
pre pozorovateľov rozhodcov (September: SsFZ – Lipt. Mikuláš, November: VsFZ – Poprad)
s obsahom, formou a celkovým zameraním programu na zvyšovanie kvality členov pozorovateľov
rozhodcovského zboru.
V rámci pokračovania podpory skvalitňovania rozhodovania žien sa konal v dňoch 4.-6.11.2016
v Liptovskom Jáne v Alexandra Wellness Hoteli za účasti 20 frekventantiek seminár R Ženy SFZ
2016. Obdobne ako minulý rok bol jeho program zameraný na  metodickú a praktickú podporu
fyzickej a teoretickej prípravy R, a to aj s obvyklým preverením ich znalostí ako zo samotného
aplikovania PF (písomný a video test) tak aj v oblasti FP (agility test).
V rámci udržania kvality technickej podpory vzdelávania boli jednotlivé KR ObFZ vybavené novou
výpočtovou technikou pre účely administratívy a vzdelávania rozhodcov v počte 38 ks notebookov,
na ktoré bol nainštalovaný kancelársky SW balík MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

3.)  Podpora talentovaných rozhodcov:

Komisia rozhodcov v rámci projektu Talent & Mentor SFZ naďalej pokračuje v zaužívanom
spôsobe podpory výchovy talentovaných rozhodcov s úzkym prepojením na projekty v rámci
regionálnych FZ, keď sa vo väčšej miere nielen koordinujú na rovnakú obsahovú náplň
jednotlivých seminárov, ale s čoraz častejším priamym využitím lektorov SFZ v špecifických
oblastiach prípravy ( kondičná, psychologická, ... ).
Na národnej úrovni sa pokračuje vo všetkých oblastiach prípravy, keď  výuku anglického jazyka
zabezpečujeme v spolupráci s 1. štátnou jazykovou školou (1.SJŠ) v Bratislave formou
korešpondenčnej výuky (písomné úlohy týždenné zasielané e-mailovou komunikáciou + priama
osobná komunikácia s lektorom AJ prostredníctvom internetovej SW aplikácie SKYPE).
Výsledkom tejto formy prípravy bolo aj dalšie úspešné nominovanie frekventantov
pre absolvovanie ďalšieho kurzu v rámci UEFA CORE projektu s úvodným sústredením v Marci
2017, ktorého sa zúčastnia nasledovní R a AR: A. Somoláni, A. Hrmo a M. Štrbo, ktorí sú



úspešnými absolventmi projektu TALENT-MENTOR na úrovni SFZ.

Do projektu Talent & Mentor SFZ boli pre súťažný ročník 2016/2017 zaradení nasledujúci R a AR:

Rozhodcovia (7): Cvengroš, Ďurčo, Gemzický, Chromý, Kmec, Libiak, Nemček.
Asistenti rozhodcov (9): Galo, Halíček, Hrmo, Jánošík, Jekkel, Poláček, Smolíková, Štrbo,
Zemko.
Mentori (8): Bartoš, Jakubec, Jančovič, Kopča, Medveď, Pastorek, Sekereš, Vais.

Pre členov tejto skupiny bol zorganizovaný seminár a to tradične v období po ukončení jesennej
časti súťažného ročníka v dňoch 25.-27.11.2016 v Tatranskej Lomnici v penzióne TenisCentrum.
Jeho obsahom bola prezentácia a rozbor videoklipov rozhodnutí účastníkov seminára, ako aj prvky
kondičnej prípravy (doplnené špecializovaným testom fyzickej pripravenosti typu „Dynamic
YoYo“). Samozrejmosťou obsahovej skladby seminára bolo aj štandardné preverenie znalostí
frekventantov v oblasti PF formou písomného a video testu a taktiež aj z jazykovej prípravy
(písomný test z AJ pripravila lektorka 1.ŠJŠ v Bratislave p. S. Dubeňová).
V rámci podpory z UEFA Konvencie rozhodovania boli taktiež podporené semináre
pre talentovaných rozhodcov a ich mentorov v rámci jednotlivých regionálnych FZ s odbornými
prednáškami, ale aj tréningovými jednotkami, ktoré sa konali nasledovne:

 VsFZ – Tatr. Lomnica, 4.-6. November 2016, účasť 14 R/AR a 8 mentorov 
 BFZ  – Senec, 26.-27. November 2016, účasť 12 R/AR a 9 mentorov
 SsFZ – Lipt. Ján, 2.-4. December 2016, účasť 19 R/AR a 8 mentorov
 ZsFZ – Radava, 11.-12. December 2016, účasť 15 R/AR a  6 mentorov

Ďalšou formou podpory a motivácie talentovaných R a AR bolo, že KR SFZ aj v jesennej časti
súťažného ročníka 2016/2017 pokračovala v spolupráci s KR jednotlivých regionálnych FZ
aplikovaním projektu „Šanca“, keď využívala perspektívnych R a AR z regionálnych FZ
v súťažiach riadených SFZ (jednalo sa o 8 rozhodcov a 16 asistentov rozhodcu, ktorí boli
nominovaní na stretnutia I. LSD a II. ligy SFZ).

 
3.)  Nábor a udržanie rozhodcov: 

Aktivity v oblasti náboru a udržania nových rozhodcov pri rozhodovaní futbalu pokračovali okrem
jednotlivých úvodných školení a kurzov pre nových rozhodcov, ktorých hlavnými vykonávateľmi
sú členovia jednotlivých KR ObFZ zodpovední za vzdelávanie a boli podporované aj ďalšou
zaužívanou aktivitou - školeniami rozhodcov formou tzv. Školy mladých rozhodcov. 
V priebehu jesennej časti roku 2016 boli úspešne ukončené aktivity Školy mladých rozhodcov
ObFZ Prešov (13 frekventantov pod vedením lektora M. Čiernika) a ObFZ Levice (9 frekventantov
pod vedením lektora P. Havrana)

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR
SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol  jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Správa o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka
2016/17.



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2016/17.
Komisia delegátov SFZ svoju činnosť v novom ročníku zamerala na viaceré úlohy, ktoré jej
vyplynuli zo záverov ročníka 2015/2016. Ďalšie úlohy boli smerované na zvládnutie zmien
v normách SFZ. Nadviazala v tejto jesennej časti súťaže 2016/2017 na svoju úspešnú činnosť
a prácu z obdobia jarnej časti súťaží 2015/2016. 

Aktivity komisie boli zamerané na:
- zvládnutie mimoriadne rozsiahlej novely Pravidiel futbalu,
- zavedenie Smernice o Fair play do praktického života v súťažiach,
- uvedenie novelizovanej Správy delegáta zo stretnutia do praxe,
- začiatok prác na norme, ktorá bude v ďalších obdobiach riešiť vzdelávanie delegátov

v SFZ,
- práce s delegátmi v ich teoretickej a praktickej príprave na náročné úlohy pri plnení po-

vinností. 

Komisia si plnila a splnila svoje základné povinnosti, ktoré vyplývajú z jej štatútu. Riadila prácu
delegátov SFZ, obsadzovala ich na súťažné stretnutia, vyhodnocovala ich činnosť, prijímala
priebežné opatrenie, vydávala usmernenia a odporúčania.  Neustále sa zaoberala metodickou čin-
nosťou, legislatívnym konaním a venovala sa príprave nového vzdelávacieho systému, ktorý je
vzhľadom na prijatie Zákona 440/2015 o športe potrebné prepracovať. V tomto období úzko spolu-
pracovala s GS SFZ, ÚLK, administratívou SFZ, jej komisiami a ďalšími subjektmi v SFZ. 
Dôležitou zmenou v práci delegátov je Smernica hodnotenia Fair play. Po jej prijatí bola spracovaná
metodika hodnotenia tejto významnej činnosti delegáta na stretnutiach. Komisia na vzdelávacom
seminári prizvala zástupcov regionálnych komisií rozhodcov a delegátov, ako aj Komisie rozhodcov
SFZ, aby oboznámila čo najširšiu delegátsku obec s novým hodnotením vo Fair  play. Po krátkom
období je možné zhodnotiť, že sa spolupráca oplatila. Norma bola prijatá pozitívne a  v praxi sa
osvedčila. V praxi sa ozvalo len niekoľko negatívnych ohlasov na nové hodnotenie, ktoré
vychádzalo z nepochopenia tohto systému. Metodickým usmernením boli tieto tlaky eliminované. 
Citlivou problematikou je neustále vzdelávanie delegátov v podmienkach SFZ. Vo vzdelávaní
a príprave delegátov mala komisia 10.10.2015 akreditované vzdelávanie na MŠ VVaŠ SR. Toto
vzdelávanie bolo Zákonom 440/2015 zrušené a komisia pracovala na novej verzii vzdelávania. Pri-
pravila systém, ktorý posunula do diskusie. Po nej spracovala návrh smernice, ktorú chce uviesť
do života v roku 2017. Vzdelávanie delegátov sa odvíja v zmysle novely Zákona 1/2014 o organizá-
cii športových podujatí a v zmysle Zákona 440/2015 - zákon o športe. Oba zákony ustanovujú nové
podmienky vzdelávania pre skupinu odborníkov – delegátov zväzu. Žiadny iný systém nemôže na-
hradiť toto vzdelávanie. V súčasnej dobe je národný športový zväz povinný vzdelávať športových
odborníkov. Pre nové podmienky vzdelávania boli vypracované tézy, ciele a  spracoval sa systém
vzdelávania, ktorý nahradí ukončený systém vzdelávania. Nové vzdelávanie bude založené
na jednotnom vzdelávacom systéme, ktorý bol, je a bude pre futbalové hnutie najlepším vzdeláva-
cím systémom. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť
súťažného ročníka 2016/17.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol  jednomyseľne schválený.



K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na prijatie uchádzačov na školenie trénerov licencie UEFA A
2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh na prijatie uchádzačov na školenie trénerov licencie UEFA A  2017.

Dňa 13. januára 2017 sa v Senci uskutočnili prijímacie skúšky na školenie trénerov UEFA A  licen-
cie 2017.  

Komisia hodnotila v zložení:

Ján Greguš – technický riaditeľ 

Milan Lešický – člen VV SFZ

Zsolt Pakusza  – manažér vzdelávania

Peter Kopúň – koordinátor vzdelávania

Tréneri, ktorí splnili podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok na základe ich profesi-
onálnej hráčskej kariéry:
Martin Lipčák, Marek Penksa, Patrik Pavlanda, Peter Gunda, Miroslav Sovič, Martin Chren, Vladi-
mír Janočko, Stanislav Angelovič, Henrich Benčík, Peter Petráš, Juraj Baláž, Peter Štyvar, Pavol
Masaryk, Gábor Straka, Ľuboš Hajdúch, Karol Karlík a Juraj Piroška

Tréneri, ktorí splnili podmienky pre prijatie na základe prijímacích skúšok: 

Peter Ivan, Marián Veselý, Peter Dubovec, Daniel Štefánik, Juraj Kostický, Mikuláš Dvorožňak,
Viktor Kostovčík, Kristián Maťko, Vladimír Furo, Martin Dzurilla, Roman Hudec, Pavel Medveď,
Lubomír Čekan, Peter Kostolansky, Filip Mentel, Jozef Kováč, Jozef Kuráň, Ján Škreňo, Igor
Slezák, Roman Lazur, Ján Polák a Jozef Novota

Tréneri, ktorí nesplnili podmienky pre prijatie na základe prijímacích skúšok: 

Biegelbauer Róbert, Nechala Tadeáš, Hudáček Vladimír, Reischl Miroslav, Ševčík Peter, Mihálik
Miroslav, Šarudi Stanislav, Lukáč Ľuboš.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie uchádzačov na školenie trénerov licencie UEFA A  2017.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol  jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Informácia o oznámení klubu Spartaka Myjava o odstúpení zo súťaže Fortuna ligy
ku dňu 1.1.2017. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Zhrnul fakty, ktoré obdržali členovia VV SFZ v rámci pod -
kladov:

Chronológia prípadu odstúpenia Spartak Myjava zo súťaže Fortuna ligy
Dňa 21.12.2016 uverejnil Spartak Myjava video s názvom „Spartak Myjava vo Fortuna lige končí:
Vyjadrenie k ukončeniu súťaže“, kde sa 21. 12. 2016 pred poludním prezident klubu Spartak
Myjava - Pavel Halabrín a generálny manažér - Peter Halabrín stretli s hráčmi a realizačným tímom
A-mužstva, aby ich informovali o závažnom rozhodnutí a dôvodoch, ktoré k nemu viedli.
Dňa 23.12.2016 uverejnil klub Spartak Myjava video s názvom „Príhovor vedenia klubu
k fanúšikom Spartaka Myjava“, kde uverejnil príhovor prezidenta klubu a generálneho manažéra
klubu fanúšikom Spartaka Myjava po ohlásení, že Spartak Myjava odstupuje k 1. 1. 2017 z Fortuna
ligy.
Dňa 02.01.2017 doručil futbalový klub Spartak Myjava listové podanie na Úniu ligových klubov,
označené ako „Odstúpenie zo súťaže“ (ďalej ako „podanie“). V predmetnom podaní oznámil



prezident klubu, p. Pavol Halabrín (ďalej ako „prezident klubu“), že na základe rozhodnutia vedenia
klubu, Spartak Myjava odstupuje z Fortuna ligy, ročník 2016/2017. Zároveň uviedol, že o tomto
zámere a kroku informoval štatutárnych zástupcov klubov Fortuna ligy.
V prílohe vyššie uvedeného podania bol uvedený list na 2 normostrany bez označenia, kde
prezident klubu v krátkosti uviedol dôvody iniciatívy klubu Spartak Myjava odstúpiť z Fortuna ligy.
Dňa 17.1.2017 sa uskutočnilo stretnutie medzi p. Kozákom (prezident ÚLK), p. Haňdiak (právny
zástupca ÚLK, konateľ GARANT PARTNER legal, s.r.o.), p. Mertinyák (výkonný riaditeľ ÚLK),
p. Gvušč (advokátka v GARANT PARTNER legal, s.r.o.) a p. Halabrínom (štatutárnym zástupcom
Spartak Myjava). Na uvedenom stretnutí odprezentoval p. Haňdiak výsledok právnej analýzy
advokátskej kancelárie GARANT PARTNER legal týkajúcej sa odstúpenia Spartaka Myjava
z Fortuna ligy. Na základe záveru uvedenej analýzy bol p. Halabrín informovaný, že odstúpenie
zo súťaže je neplatné. Na základe uvedeného ponúkol p. Kozák družstvu Spartak Myjava
pokračovanie vo Fortuna lige v sezóne 2016/2017. Zástupca klubu p. Halabrín túto možnosť
neprijal a trvá na odstúpení Spartak Myjava z Fortuna ligy, sezóna 2016/2017.
Dňa 17.1.2017 sa uskutočnilo Prezídium ÚLK, kde zástupcovia klubov v rámci programu prezídia
otvorili bod č. 5 s názvom – „Riešenie odstúpenia Spartaka Myjava zo súťaže /právna analýza,
prijatie riešení a opatrení / Garant partner legal“ informovali o výsledkoch právnej analýzy, podľa
ktorej je odstúpenie zo súťaže je neplatné. Zároveň informoval p. Kozák, že p. Halabrínovi bola
ponúknutá možnosť pokračovať vo Fortuna lige, ktorú odmietol. Všetci členovia Prezídia ÚLK sa
zhodli, že odstúpenie zo súťaže je narušením regulárnosti súťaže a  mimoriadne negatívne
poškodzuje slovenský ligový futbal.
Návrh na úpravu legislatívy SFZ
V súvislosti s rozhodnutím klubu Spartak Myjava odstúpiť zo súťaže Fortuna ligy a  na následný
dopad celkového fungovania súťaže po odstúpení tohto klubu, sa ukázala reálna potreba
na novelizovanie predpisov SFZ v športovo-technickej oblasti. Z uvedeného dôvodu bude
nevyhnuté prijať legislatívne zmeny na novelizáciu dotknutých ustanovení Súťažného poriadku
SFZ.
Odstúpením zo súťaže boli zo strany futbalového klubu Spartak Myjava porušené nasledovné
predpisy SFZ:

Stanovy SFZ: 

 čl. 32 ods. 1 písm. a.) stanov SFZ

Člen SFZ je povinný najmä dodržiavať predpisy a rozhodnutia SFZ, UEFA, FIFA a CAS,

1. čl. 6 ods. 2 stanov SFZ

SFZ, členovia SFZ, orgány SFZ, orgány členov SFZ a osoby s príslušnosťou k SFZ sú povinní
dodržiavať predpisy SFZ, predpisy UEFA a FIFA záväzného charakteru, pravidlá vyplývajúce
zo Svetového antidopingového kódexu, pravidlá futbalu a rozhodnutia UEFA a FIFA, záväzné
rozhodnutia medzinárodných a vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov a rešpektovať všeobecné
princípy a osobitné princípy, ak je ich použitie výslovne určené alebo dohodnuté.

2. čl. 6 ods. 3 stanov SFZ

Každý člen SFZ je povinný dbať na dobré meno SFZ, členov SFZ a slovenského futbalu a zdržať sa
akéhokoľvek konania, ktoré by ho mohlo nespravodlivo poškodiť alebo ohroziť. 

3. Čl. 5 ods. 2 písm. a) stanov SFZ

Princíp fair play - konanie v súlade s etickými princípmi, ktoré podporujú integritu športu/súťaže
a rovnosť príležitostí pre všetkých súťažiacich športovcov, zdôrazňujú úctu k človeku ako
k osobnosti a hodnotu každého jednotlivca zúčastneného na športovom podujatí,  

4. Čl. 5 ods. 2 písm. e) stanov SFZ



Princíp primeranosti - zúčastnené osoby sa snažia svojím konaním dosiahnuť stav alebo výsledok
zodpovedajúci rozumnému usporiadaniu veci, ktorého cieľom je dosiahnutie rovnováhy dotknutých
vzťahov, záujmov a hodnôt

5. Čl. 5 ods. 2 písm. i) stanov SFZ

Princíp lojality - 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.

Súťažný poriadok futbalu (SP):

 Článok 4 ods. 2 SP
Za porušenie povinností ustanovených týmto poriadkom je možné uložiť disciplinárne opatrenie 
podľa osobitného predpisu.

 Článok 4 ods. 3 SP
Riadiaci orgán súťaže je povinný podať podnet na konanie podľa osobitného predpisu, ak zistí také 
porušenie tohto poriadku, ktoré môže mať znaky disciplinárneho previnenia.

 Článok 40 SP - Povinnosti klubu v súťaži

Klub, ktorý má v súťaži zaradené družstvo je povinný najmä:

c) riadiť sa ustanoveniami tohto poriadku, rozpisom súťaže, ako aj ostatnými osobitnými predpismi
a rozhodnutiami SFZ a riadiaceho zväzu súťaže,

d) vykonať opatrenia na odohranie všetkých stretnutí a usilovať sa o bezproblémový a regulárny
priebeh súťaže,

V rámci diskusie k tomuto bodu všetci členovia VV SFZ jednotne odsúdili rozhodnutie klubu Spar -
taka Myjava odstúpiť zo súťaže počas prebiehajúceho ročníka a hlasovali o tomto návrhu uzne-
senia:

1) VV SFZ odsudzuje akékoľvek porušenie predpisov SFZ zo strany svojich členov, obzvlášť
ak ide o člena VV SFZ, ktorý porušil povinnosť podľa:
čl. 5 ods. 2 písm. a) stanov SFZ – ako štatutárny orgán Spartaku Myjava sa odstúpením
zo súťaže dopustil konania, ktoré je v zásadnom rozpore s princípom fair play, ktorého súčas-
ťou je aj ochrana regulárnosti súťaže a integrity športu, obzvlášť, keď ide o najprestížnejšiu
futbalovú súťaž na Slovensku, 

čl. 8 ods. 6 stanov SFZ - ako štatutárny orgán Spartaku Myjava a člen VV SFZ nesplnil
povinnosť člena SFZ zabezpečiť dodržiavanie predpisov SFZ všetkými osobami
s príslušnosťou ku Spartaku Myjava,

čl. 32 ods. 1 písm. a) – ako štatutárny orgán Spartaku Myjava nesplnil povinnosť člena SFZ
dodržiavať predpisy SFZ a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými osobami s príslušnosťou
ku Spartaku Myjava, konkrétne ide najmä o povinnosť podľa čl. 40 Súťažného poriadku –
klub je povinný vykonať opatrenia na odohranie všetkých stretnutí a usilovať sa
o bezproblémový a regulárny priebeh súťaže, 

čl. 49 ods. 2 písm. g) - nesplnil povinnosť člena VV SFZ zdržať sa konania, ktoré by mohlo
nespravodlivo poškodiť alebo ohroziť dobré meno futbalu alebo oprávnené záujmy
slovenského futbalu,



2) VV SFZ sa ohradzuje proti nepravdivým subjektívnym tvrdeniam, ktoré zazneli zo strany
p. Halabrína, že bol v tomto orgáne vždy prehlasovaný a nemohol presadiť svoj názor,
nakoľko podľa štatistiky hlasovania, ktorá bola vyhotovená za celé obdobie trvania jeho
mandátu, až v 99% prípadoch hlasoval na riadnych zasadnutia VV SFZ za schválenie
navrhnutých uznesení VV SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol  jednomyseľne schválený. 

K bodu 14: Informácia o ukončení činnosti RS SFZ k 1. januáru 2017 v zmysle prechodných
ustanovení Stanov SFZ. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil Hodnotiacu správu o činnosti RS SFZ za rok 2016 v spojení so správou o ukončení činnosti
RS SFZ.
Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ, so sídlom
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, registrovaný ako občianske združenie s  potvrdenou
činnosťou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-909/90-91, IČO:
00687308, zverejnil oznámenie v Úradnej správe SFZ č. 26 a č. 27 a na webovom sídle dňa
13.1.2017, že v zmysle čl. 72 ods. 4 stanov Slovenského futbalového zväzu zanikol Rozhodcovský
súd Slovenského futbalového zväzu, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Konania vedené pred Rozhodcovským súdom Slovenského futbalového zväzu, v ktorých nebol
vyhotovený a doručený rozhodcovský rozsudok stranám rozhodcovského konania, sa týmto
v zmysle príslušných ustanovení stanov Slovenského futbalového zväzu zastavili (konanie
zastavené ex lege). Účinky už podanej žaloby a všetkých ďalších úkonov účastníkov
rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá návrh na komoru do troch
mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania.

V zmysle čl. 72 ods. 3 stanov Slovenského futbalového zväzu:
„Rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov zaniká k 31. decembru 2016.“
V zmysle čl. 72 ods. 4 stanov Slovenského futbalového zväzu:
„Rozhodcovské konania vedené pred rozhodcovským súdom, ktoré začali a v ktorých nebol
rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra
2016 zastavujú. Účinky už podanej žaloby a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského
konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá návrh na komoru do troch mesiacov
od zastavenia rozhodcovského konania; o výdavkoch rozhodcovského konania, ktoré vznikli
účastníkom konania, rozhodne komora podľa pravidiel o trovách konania. Žaloba doručená
na rozhodcovský súd od 3. júna 2016 sa považuje za návrh na konanie pred komorou.
Rozhodcovský súd takú žalobu bezodkladne bez rozhodnutia postúpi na konanie komore
a navrhovateľa o svojom postupe upovedomí.“

SFZ ako zriaďovateľ RS SFZ si splnil aj zákonnú povinnosť v zmysle § 12 ods. 2 písm. b.) zákon
č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, kde oznámil Ministerstvu spravodlivosti SR zrušenie
rozhodcovského súdu. Toto oznámenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV 9/2017
O000018 vydaný 13.01.2017. RS SFZ je týmto vedený v zozname stálych rozhodcovských súdov
na Ministerstve spravodlivosti SR ako neaktívny.

RS SFZ pracoval v nasledujúcom personálnom zložení:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1578279
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1578279
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Ukončenie činnosti RS SFZ:
SFZ vo  svojich oznámeniach v Úradnej správe SFZ č. 26 a č. 27 a na webovom sídle dňa
13.1.2017 zverejnil aj zoznam konaní, v ktorých bolo začaté konanie na Rozhodcovskom súde
SFZ a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom
2017. 
Zároveň SFZ oznámil, že vo vyššie uvedených veciach, v ktorých bol uhradený poplatok
za konanie, bude tento poplatok vrátený v plnej výške, a to na základe písomnej žiadosti žalobcu
zaslanej na sekretariát SFZ, aj s uvedením čísla účtu, na ktorý má byť tento poplatok poukázaný.

Vo všetkých týchto veciach bolo odoslané aj osobné oznámenie zriaďovateľa RS SFZ o zrušení
(zániku) tohto stáleho rozhodcovského súdu (ku dňu 10.1.2017).

SFZ aj s poukazom na značný počet neukončených vecí (viď vyššie) vníma zrušenie (zánik) RS
SFZ ako rozhodnutie, ktorým sa opodstatňuje ponechanie jediného orgánu na riešenie sporov
vo futbalovom hnutí. Tento orgán musí zabezpečovať efektívne, rýchle a najmä koherentné konanie.
Vnímame preto, že v zmysle nastavených procesných postupov (doručovanie prostredníctvom
elektronickej komunikácie, možnosť hlasovania senátneho per rollam, a iné...) vyplývajúcich
z Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, ktorým je zabezpečené omnoho rýchlejšie,
efektívnejšie a lacnejšie konanie je ponechanie Komory SFZ pre riešenie sporov ako

Ponechanie jediného orgánu na riešenie sporov je určitým prispôsobením sa trendu žiadaného
od FIFA a UEFA, ktoré namietali spôsob voľby členov RS SFZ, ako aj neparitné zastúpenie senátu
v odvolacích veciach.1 Navyše, RS SFZ musel striktne postupovať v zmysle zákona č. 244/2002 Z.
z. o rozhodcovskom konaní, čo značným spôsobom limitovalo jeho rozvoj vo futbalovom hnutí. 
Napriek uvedenému, RS SFZ ukázal, že fungoval ako stabilný rozhodcovský súd s  delegovaným
výkonom súdnej moci v zmysle zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a zabezpečoval
spravodlivé (a zákonné) rozhodovanie v jednotlivých veciach. 
V rámci diskusie k tomuto bodu sa členovia VV SFZ kriticky vyjadrili k efektivite celkového
konania pred RS SFZ, nakoľko podľa obdržanej správy bolo skonštatované, že v roku 2016 boli
rozhodnuté a doručené iba rozhodnutia v 4 prípadoch. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o ukončení činnosti RS SFZ k 1. januáru 2017 v zmysle
prechodných ustanovení Stanov SFZ.
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Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol  jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Informácia zo stretnutia zástupcov krajín M6 (9.-10.1.2017, Varšava),
zo stretnutia FIFA Summit (18.-19.1.2017, Miami) a zo stretnutia UEFA TEP Meeting (23.-
24.1.2017, Ženeva).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor -
moval o účasti zástupcov SFZ na významných stretnutiach futbalovej komunity.

Stretnutie prezidentov a generálnych sekretárov krajín M6, 10.-11.01.2017, Varšava 
Účastníci: Rakúsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Lichtenštajnsko, Slovensko plus pozorovatelia
Nemecko a Švajčiarsko.
Prezentácia č.1 – Poľská cesta rozvoja futbalu (Stefan Majewski)
1. Predstavil národný model rozvoja futbalu (futbal zajtra, futbal v ZŠ, aktivity a hry, publikačná

činnosť, propagácia futbalu)
2. Systém hry 1-4-3-3 s modifikáciami
3. Spolupráca s nemeckým FZ – obojstranne prospešná
4. Vzdelávanie trénerov – licenčný systém podľa ktorého je UEFA Pro licencia povinná v  3

najvyšších súťažiach
5. Organizácia súťaží – Extraklasa (idú redukovať zo 16 na 12), 1 druhá liga, 1 tretia liga
Prezentácia č.2 – Pro junior systém (Lukasz Wahowski)
Podpora mládeže v profesionálnych kluboch: 
Cieľ = zvýšiť počet odchovancov do 21 rokov v základných zostavách klubov. Kluby získavajú
body za účasť mladých hráčov v lige (3 najvyššie súťaže) a v národných tímoch všetkých kategórií
Rozpočet na jednu sezónu = 2.4 m EUR ide z kasy PZPN
Systém nediskriminuje zahraničných hráčov z pohľadu Európskej legislatívy, ale motivuje kluby
stavať domácich mladých hráčov - odchovancov

Voľby do UEFA a FIFA exekutívy
Z našej skupiny kandiduje za člena Výkonného výboru UEFA Zbigniew Boniek a do Rady FIFA
Sándor Csányi
O podporu požiadal aj prezident DFB Reinhard Grindel, ktorý kandiduje do oboch orgánov ako aj
prezident Švédskeho FZ Karl-Erik Nilsson, ktorý sa zúčastnil spoločnej večere.

Rôzne:
- podpora iniciatíve prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina zaviesť vekový limit a  obmedziť počet
volebných období vo funkciách prezidenta a člena Exekutívy UEFA,
- exekutíva UEFA potrebuje „novú krv“, výmena neaktívnych prezidentov za aktívnych, čo je
základ pre budúcu lepšiu komunikáciu medzi jej členmi ako aj exekutívou a administratívou UEFA
- využívať UEFA TEP mítingy na širšiu diskusiu o problémoch a potom formulovať závery
- diskusia o rozšírení našej skupiny – predpoklad do budúcnosti: Lichtenštajnsko má záujem podpí -
sať Memorandum o spolupráci, Nemecko a Švajčiarsko vyjadrili záujem zúčastňovať sa stretnutí
v pozícii pozorovateľov. 

FIFA Executive Football Summit, 18.-19.01.2017, Miami, Florida
Celý summit moderoval sám prezident FIFA Gianni Infantino s niekoľkými riaditeľmi úsekov.
Čo sa zatiaľ podarilo dosiahnuť?
Zlepšenie finančnej kontroly a riadenia (platy, admin. výdavky, tendre...), podpísanie nových
komerčných zmlúv
Distribúcia väčších prostriedkov na rozvoj futbalu – viac ako 1.4 mld USD priamo rozdelená



národným zväzom (NZ) počas 4-ročného obdobia

Vízia pre budúcnosť = propagovať futbal, chrániť jeho integritu a sprístupniť ho všetkým

FIFA Forward 
Spája všetky predchádzajúce programy FIFA do jedného s jednými predpismi a dvojnásobkom
prideľovaných finančných prostriedkov pre každý zväz 5 mld USD na 4-ročný cyklus znamená 1.25
mil. USD pre každý FZ ročne (0.5 m USD na bežné výdavky a 0.75 m na rôzne projekty  každý
zväz podpíše s FIFA „Contract of agreed objectives“, t. j. zmluvu, v ktorej zväz zadefinuje svoje
strategické priority, na ktoré bude pridelené finančné prostriedky využívať väčší dôraz sa bude klásť
na kontrolu vyúčtovania dotácie: samostatný účet, pravidelné finančné správy, každoročný finančný
audit a pod.

Zmeny v organizačnej štruktúre FIFA
administratíva FIFA bude k našim službám, noví riaditelia divízií, zriadenie regionálnych kancelárií
(Európa – Bjorn Vassalo, Theodore Gianikos)
FIFA redukuje počet komisií, z 24 ich zostalo 9
Nový formát MS
formát schválený: 48 krajín, 16 skupín po 3, následne vyraďovací systém, dĺžka MS sa nemení (32
dní), 1 tím odohrá max. 7 zápasov, usporiadateľ potrebuje 12 štadiónov, t. j. všetko zostáva ako
doteraz, jediné čo sa navyšuje je počet zápasov v jednotlivých hracích dňoch, zostáva rozhodnúť
o počte miesteniek pre jednotlivé konfederácie (plus 12 miesteniek)  
diskusia o možných rizikách (len 3 zápasy v zákl. skupinách), koľko krajín môže spoluorganizovať
MS a pod.
Základná myšlienka = so stúpajúcim počtom členských krajín FIFA (dnes 211) treba rozšíriť aj
počet účastníkov finálového turnaja (postupne 16-24-32, dnes 48) 
Program technického rozvoja
nový technický riaditeľ: Marco van Basten (NED) a vytvorenie novej tech. divízie
optimalizácia podpory FZ, t.j. namiesto nákladných kurzov bude FIFA vysielať expertov
na niekoľko mesačné pôsobenie do FZ
Súčasné model mládežníckych súťaží (MS a OH) – v zátvorke počet tímov z Európy
WU17 16 tímov (5), WU20 16 tímov (4), U17 24 tímov (5), U19 24 tímov (5)
OH (U23 + 3 starší), 16 tímov (4)
Na súčasných modeloch neplánuje FIFA v najbližšom období žiadne zmeny
Rebríček krajín FIFA
Systém je zastaraný a treba ho čo najskôr zmeniť
Klubové súťaže FIFA
FIFA MS klubov je stabilné podujatie FIFA kalendára, ale neplánujú sa žiadne zmeny

UEFA Top Executive Programme (TEP), 23.-24.01.2017, Ženeva

Dĺžka mandátu prezidenta UEFA a členov VV UEFA
3 možnosti: 2x4 roky, 3x4 roky, 8+4 roky, Z: model 3x4 roky mal podporu veľkej väčšiny (ak začal
uprostred funkčného obdobia – ako Čeferin, môže by len 2x znovuzvolený, t. j. bude slúžiť max. 10
rokov)
Aktívny/neaktívny zástupca NZ vo VV UEFA
návrh na zmenu stanov UEFA - len aktívny a  môže to byť nielen PR, ale aj VP, CEO/GS, záleží
na NZ koho sa rozhodne nominovať, čestný prezident sa nepovažuje za aktívnu funkciu 
Zloženie VV UEFA
teraz: 1PR, 15 zástupcov NZ, 1 žena, 2 zástupcovia klubov (pozorovatelia), otázka či rozšíriť VV
o ďalších zástupcov NZ, alebo okrem klubov aj o ligy a hráčov
väčšie spektrum názorov, ale celkove sme za postupné rozšírenie, ale proporcionálne s udržaní



dobrého balansu (t. j. aj kluby, aj ligy aj hráči)
Zmeny v organizačnej štruktúre UEFA
nové oddelenia: Ochrana čistoty hry (integrita, finančná stabilita, bezpečnosť), Odd. riadenia
a kontroly a Oddelenie rozvoja ženského futbalu
nový riaditeľ Divízie pre národné zväzy: Zoran Lakovič
Projekt šetrenia nákladov a zvýšenia kvality  cestovania – kolektívny princíp
koncept Air UEFA – centrálne zabezpečovanie charterových letov na EQ a NL
NZ minuli v priemere na cyklus cca 137-155 mil EUR
Nie povinné, ale čím viac NZ prejaví záujem, tým budú nižšie náklady

Súťaže národných tímov
2026 FIFA World Cup
formát schválený: 48 krajín, budú sa dolaďovať detaily
rozdelenie miesteniek pre jednotlivé konfederácie:

 
        32      40   48

UEFA          13         41% 14     35%    ?
CAF                          5         16%   7     18%
AFC            4.5      14%   6     15% 
Conmebol            4.5      14%   6     15%
Concacaf            3.5      11%   5     13%
OFC            0.5        1%   1       2%
usporiadateľ            1           3%   1       2%

snaha je získať min. 16 (1 v každej skupine) – prijateľné, ale bude sa bojovať o viac

2018-19 UEFA Nations League
finálna verzia je pripravená, všetky termíny FIFA kalendára využité
NL začína 6 zápasovými termínmi v r. 2018 (po 2 v sept., okt. a nov.)

(Centralizované) priateľské zápasy
4 možnosti (2 pre tímy z NL v 3-členných skupinách...)
jasné po vyžrebovaní EQ a NL
UEFA nie je organizátorom, ale môže pomôcť do určitej miery od 1 až po 100%, väčšinová zhoda –
budeme si hľadať súperov sami a UEFA pomôže, ak si ich nenájdeme (databáza voľných, ktorí chcú
hrať aj mimo Európu).
Klubové súťaže
Prečo potrebuje LM zmenu? Aby zostala najlepšou súťažou na svete a súčasne otvorenou pre všetky
kluby. 
Zmeny sa nebudú týkať formátu (32 LM a 48 EL), ale prístupového kľúča a  distribúcie peňazí –
snaha udržať solidaritu (menej peňazí pre veľkých).
Cezhraničné súťaže/poháre
Nič nové, UEFA ponúkla pomoc už na kongrese v Istanbule 2012
Záver: pozerať sa na veci konštruktívne a postupovať z hora dolu, t.j., ak bude záujem zo strany
NZ, UEFA pomôže 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia zástupcov krajín M6 (9.-10.1.2017,
Varšava), zo stretnutia FIFA Summit (18.-19.1.2017, Miami) a zo stretnutia UEFA TEP
Meeting (23.-24.1.2017, Ženeva).
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12



Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol  jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v období medzi riadnymi zasadnu-
tiami sa uskutočnili dve hlasovania per rollam, konkrétne hlasovanie: 
č. 01/17 vo veci „Schvaľovanie návrhu výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“
a
hlasovanie č. 02/17 vo veci „Schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie UEFA činovníkov
(UEFA officials) - zástupcov SFZ.“

Resumé hlasovania č. 01/17:
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 22. januára 2017
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem návrh výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie
kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci projektu podpory rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry,
alebo
Neschvaľujem návrh výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie
kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci projektu podpory rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry,
alebo
Zdržujem sa hlasovania návrhu výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci projektu podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV SFZ, z toho všetci 10 hlasovali formou “schvaľujem.”
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Resumé hlasovania č. 02/17:
Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie UEFA činovníkov (UEFA officials) - zástupcov
SFZ.
Hlasovanie vyplynulo zo zaslaného obežníka UEFA č. 64/2016, v ktorom UEFA žiada všetky
národné zväzy o zaslanie návrhov pre zmeny a doplnenie UEFA činovníkov na roky 2017 – 2019,
a to najneskôr v termíne do 31. januára 2017. 

Prezident SFZ a GS SFZ predložili nasledovné návrhy na jednotlivé pozície:
1. Ladislava Gádošiho na pozíciu pozorovateľa rozhodcov UEFA 
2. Petra Franceho na pozíciu bezpečnostného manažéra UEFA  
3. Lenku Gazdíkovú na pozíciu venue directora zodpovedného za organizáciu stretnutí UEFA
na úrovni národných a klubových súťaží

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 30. januára 2017
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:
Schvaľujem návrh na zmenu a doplnenie UEFA činovníkov (UEFA officials) - zástupcov SFZ,



alebo
Neschvaľujem návrh na zmenu a doplnenie UEFA činovníkov (UEFA officials) - zástupcov
SFZ,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci návrhu na zmenu a doplnenie UEFA činovníkov (UEFA
officials) - zástupcov SFZ.

Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali formou “schvaľujem.”
Aj v tomto prípade, na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná
väčšina všetkých členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi
riadnymi zasadnutia VV SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
január 2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor -
moval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie január 2017:



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie január 2017.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval členov VV SFZ, že SFZ boli doručené návrhy na ocenenie funkcionárov SFZ, ktorí sa
v týchto dňoch dožívajú životných jubileí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1)VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku Jozefovi Kšiňanovi, Miroslavovi Královi
a Jurajovi Pilátovi.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku Miroslavovi Nemcovi, Viliamovi Vaisovi,
Pavlovi Frigmanskému, Stanislavovi Špilovi, Pavlovi Bajákovi a Pavlovi Krnáčovi.
3) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku Branislavovi Braučokovi, Dagmar Ružič-
kovej, Igorovi Repovi a Dagmar Kilovej.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Diskusia.



Stanovisko k právomoci Komory SFZ pre riešenie sporov vo vzťahu k čl. 42a RaPP SFZ

Jozef Kliment a Peter Sepeši:
Informovali, že SFZ v uplynulých dňoch obdržal od prezidenta Únie futbalových profesionálov
(ÚTF) list so žiadosťou o stanovisko k právomoci Komory SFZ pre riešenie sporov vo vzťahu k čl.
42a RaPP SFZ.
V uvedenom liste únia navrhla úpravu Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. SFZ sa
k jednotlivým návrhom vyjadril nasledovne:

1. Doplnenie právomoci komory rozhodovať o disciplinárnych previneniach podľa ustanovenia
článku 42a RaPP
Už teraz existujúca právna úprava priznáva disciplinárnu právomoc Komore SFZ pre riešenie
sporov, ale to len v rozsahu stanovenom v čl. 42a RaPP. Otázka riešenia záväzkov po splatnosti je
priznaným disciplinárnym konaním sui generis (osobitnej povahy) pred Komorou SFZ pre riešenie
sporov. V tejto súvislosti je nutné zdôrazniť skutočnosť, že vecná pôsobnosť Komory SFZ
pre riešenie sporov vychádza zo znenia čl. 42a RaPP (konkrétne čl. 42a ods. 4 RaPP).
Je síce pravdou, že s ohľadom na jednoznačnú väzbu výlučne medzi Stanovami SFZ a Poriadkom
Komory SFZ pre riešenie sporov, je možné konštatovať, že Komora SFZ pre riešenie sporov môže
ukladať disciplinárne sankcie a opatrenia v prípade, ak tak ustanovuje Poriadok Komory SFZ
pre riešenie sporov. Toto ustanovenie vychádza zo stanov SFZ, ako normy najvyššej právnej sily,
kde v čl. 59 ods. 5 disciplinárnu právomoc Komore SFZ pre riešenie sporov v súlade s osobitným
predpisom (v rámci poznámky pod čiarou je odkaz na Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov).
V súvislosti s uvedeným, podávateľ žiadosti o stanovisko poukazuje na znenie čl. 2 ods. 5 Poriadku
Komory SFZ pre riešenie sporov, kde je poukazuje na priznanú disciplinárnu právomoc Komory
SFZ pre riešenie sporov v súlade s Poriadkom Komory SFZ pre riešenie sporov.

V zmysle čl. 2 ods. 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov:

“Komora je oprávnená uložiť disciplinárne sankcie a opatrenia za porušenie predpisov SFZ
v súlade s týmto poriadkom.”

Na uvedené ustanovenie Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov je potrebné sa pozrieť
z pohľadu právnej hermeneutiky. Totiž, právna hermeneutika a interpretácia (výklad) práva je
proces, v ktorom objasňujeme jednotlivé normatívne slová a vety ako nositeľov určitého
normatívneho významu a obsahu, že niečo je dovolené, prikázané alebo zakázané. Na základe
uvedeného je potrebné preskúmať celé ustanovenie čl. 2 ods. 5 Poriadku Komory SFZ pre riešenie
sporov z pohľadu jednotlivých slov, ktoré priznávajú pôsobnosť komory konať podľa tohto
ustanovenia. Pokiaľ príslušné ustanovenie hovorí o oprávnenosti uložiť disciplinárne sankcie
a opatrenie za porušenie predpisov SFZ, neobmedzuje len na priznanú pôsobnosť komory výlučne
podľa poriadku komory. V príslušnom ustanovení poriadku komory je normované, že ukladanie
disciplinárnej sankcie musí byť v rámci procesného postupu “podľa tohto poriadku” - teda
postupom stanoveným poriadkom komory.

Poriadok komory následne normuje aj koreláciu s RaPP (čl. 42a RaPP) v tom smere, že hovorí
o možnosti uloženia disciplinárnej sankcie v prípade porušenia predpisov SFZ.

V zmysle čl. 42a ods. 1 RaPP:

“Klub je povinný plniť svoje záväzky voči hráčovi a inému klubu podľa podmienok dohodnutých
v zmluvách s profesionálom a v zmluve o prestupe hráča.”

Toto ustanovenie stanovuje tzv. hypotézu právnej normy. Týmto sa predpokladá plnenie povinnosti
zo strany klubu si plniť svoje záväzky voči hráčovi a inému klubu podľa podmienok dohodnutých
v zmluvách s profesionálom a v zmluve o prestupe hráča. Týmto je teda nepochybné, že sa jedná
o predpoklad, že klub si vždy plní svoje záväzky voči hráčom a inému klubu, inak by porušoval



znenie tohto ustanovenia Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. Nakoľko sa jedná
o dvojstranný záväzkovo-právny vzťah medzi klubom a hráčom, musí strana poukázať na neplnenie
tohto záväzku (v tomto prípade hráč alebo klub). Je potrebné zdôrazniť to, že riešenie záväzkov
po splatnosti vo forme možnosti uloženia disciplinárnej sankcie Komorou SFZ pre riešenie sporov
je len ďaľším zabezpečovacím mechanizmom zo strany SFZ (konanie pred orgánmi na riešenie
sporov, výkon pred DK SFZ, licenčné konanie, ale existencia aktuálnej právnej úpravy ZoŠ…).

Je potrebné zdôrazniť aj to, že v prípade porušenia ustanovenia čl. 42a ods. 1 RaPP sa jedná
o porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu SFZ a tým možnosť uloženia sankcie v zmysle čl.
42a ods. 4 RaPP.

Konanie pred komorou začína na základe zásady dispozície konania. Komora nevie začať konanie
na základe zásady oficiality. Aj keď zásada dispozície konania je prirodzenou pre sporové konanie,
vyžaduje sa v prípade disciplinárneho konania pred Komorou podanie návrhu (či už vo forme
žaloby alebo žiadosti o uloženie disciplinárnej sankcie podľa čl. 42a RaPP). 

2.   Vymedzenie osobitného procesného postupu v disciplinárnych veciach
Vnímame kontext toho, že aktuálne platné znenie Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov je
nastavené ako sporové konanie. Nakoľko procesný postup v rámci sporového konania je odlišný
od procesného postupu v rámci disciplinárneho konania, vnímame túto pripomienku ako
opodstatnenú. Upravenie disciplinárneho konania v samostatnej časti v rámci Poriadku Komory
SFZ pre riešenie sporov by mohlo mať svoje opodstatnenie v budúcej novelizácii tohto predpisu.

3. Vyňatie disciplinárneho konania (podania podnetu) podľa čl. 42a RaPP spod poplatkovej
povinnosti
Už v našej odpovedi k úprave poplatkovej povinnosti sme reagovali nasledovne (list na ÚPF zo dňa
7.11.2016 - k bodu 4 a 5) - "Poplatkovú povinnosť vnímame ako základný princíp správneho
fungovania každého orgánu rozhodujúcom spory, pričom jeho zaplatenie je obligatórnou
podmienkou na začatie konania v danej veci. Pokiaľ by poplatkový princíp neexistoval, Komora
SFZ pre riešenie sporov (ale aj akýkoľvek iný orgán) by bola zahltená mnohokrát neodôvodnenými
podaniami s ktorými by sa musela vždy a s každým zaoberať. Preto považujeme formu tejto
podmienky za vyhovujúcu a vychádzajúcu zo všeobecných princípov sporového konania ako takého.
Poplatky sú podstatne nižšie ako boli na RS SFZ a sú založené na princípe, kto žiada o odbornú
službu, znáša trovy. Ak je strana v spore úspešná jej trovy uhrádza druhá strana, ktorá v spore
nebola úspešná. Na začiatku sporu je poplatok nižší ako bol pri rozhodcovskom súde alebo ako je
na civilnom súde. Ak si strana sporu vyžiada od Komory odôvodnenie rozhodnutia, žiada službu
navyše, čo je primerané premietnuť aj do trov konania.” Na tomto stanovisku trváme, pričom
poukazujeme na aktuálne platné znenie z. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, kde už teraz
existuje právna úprava priznávajúca oslobodenie od súdneho poplatku (§ 254 CSP)

V zmysle § 254 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok:

"Súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany.”

V zmysle § 254 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok:

"Priznané oslobodenie od súdneho poplatku súd kedykoľvek počas konania odníme, a to
i so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania preukáže, že pomery strany
neodôvodňujú alebo neodôvodňovali oslobodenie od súdneho poplatku.”

4. Vymedzenie krátkych lehôt na zabezpečenie vyjadrenia previnilca a na vydanie rozhodnutia;  
Zapracovanie tejto pripomienky do Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov bude mať svoje
opodstatnenie v budúcej novelizácii tohto predpisu, kde pracovná skupina zváži jej zapracovanie.



5. Na konanie o disciplinárnych previneniach podľa ustanovenia článku 42a RaPP ustanoviť  
samosudcu;  
Zapracovanie tejto pripomienky do Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov bude mať svoje
opodstatnenie v budúcej novelizácii tohto predpisu, kde pracovná skupina zváži jej zapracovanie.

6. V prípade hromadného podnetu (napr. 5 a viac hráčov so záväzkami po splatnosti) povinnosť
komory automaticky uložiť podmienečné opatrenie zákazu prestupov a registrácie nových
hráčov, ktoré sa automaticky zmení na nepodmienečné v prípade, ak v lehote 30 dní od
uloženia podmienečného opatrenia nedôjde k úhrade záväzkov.

 
Zapracovanie tejto pripomienky do Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov bude mať svoje
opodstatnenie v budúcej novelizácii tohto predpisu, kde pracovná skupina zváži jej zapracovanie.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 7. februára 2016 v Bratislave:

Uznesenie č. 01/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 02/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 03/17 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ schvaľuje návrh o spolupráci a financovaní výmeny prírodného trávnika na futbalovom
štadióne Antona Malatinského v Trnave.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 04/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy medzi SFZ a DAC Academy, a.s. o spolupráci pri podpore finan -
covania výstavby Futbalovej akadémie v Dunajskej Strede.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 05/17 VV SFZ:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a SF na rok 2017 na hlasovanie per
rollam a berie na vedomie pripomienky prezidenta SF k zmluve. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 06/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 31.03.2017 v Senci.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ.
3) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ, prezidentovi ÚLK a predsedom RFZ, aby
v termíne do 15.03.2017 oznámili mená členov mandátovej komisie, návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice. 

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 07/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže – jar 2017.

T: ihneď



Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 08/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže SR –
jar 2017.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 09/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ
za jesennú časť súťažného ročníka 2016/2017.
 T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 10/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného
ročníka 2016/17.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 11/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie uchádzačov na školenie trénerov licencie UEFA A  2017.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 12/17 VV SFZ:
1) VV SFZ odsudzuje akékoľvek porušenie predpisov SFZ zo strany svojich členov, obzvlášť ak ide
o člena VV SFZ, ktorý porušil povinnosť podľa:

čl. 5 ods. 2 písm. a) stanov SFZ – ako štatutárny orgán Spartaku Myjava sa odstúpením zo súťaže
dopustil konania, ktoré je v zásadnom rozpore s princípom fair play, ktorého súčasťou je aj ochrana
regulárnosti súťaže a integrity športu, obzvlášť, keď ide o najprestížnejšiu futbalovú súťaž
na Slovensku, 

čl. 8 ods. 6 stanov SFZ - ako štatutárny orgán Spartaku Myjava a  člen VV SFZ nesplnil povinnosť
člena SFZ zabezpečiť dodržiavanie predpisov SFZ všetkými osobami s  príslušnosťou ku Spartaku
Myjava,

čl. 32 ods. 1 písm. a) – ako štatutárny orgán Spartaku Myjava nesplnil povinnosť člena SFZ dodr-
žiavať predpisy SFZ a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými osobami s príslušnosťou ku Spartaku
Myjava, konkrétne ide najmä o povinnosť podľa čl. 40 Súťažného poriadku – klub je povinný vy-
konať opatrenia na odohranie všetkých stretnutí a usilovať sa o bezproblémový a regulárny priebeh
súťaže, 

čl. 49 ods. 2 písm. g) - nesplnil povinnosť člena VV SFZ zdržať sa konania, ktoré by mohlo ne-
spravodlivo poškodiť alebo ohroziť dobré meno futbalu alebo oprávnené záujmy slovenského futba-
lu.

2) VV SFZ sa ohradzuje proti nepravdivým subjektívnym tvrdeniam, ktoré zazneli zo strany p. Ha-
labrína, že bol v tomto orgáne vždy prehlasovaný a nemohol presadiť svoj názor, nakoľko podľa
štatistiky hlasovania, ktorá bola vyhotovená za celé obdobie trvania jeho mandátu, až v 99% prípa-
doch hlasoval na riadnych zasadnutia VV SFZ za schválenie navrhnutých uznesení VV SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 13/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o ukončení činnosti RS SFZ k 1. januáru 2017.

T: ihneď
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