
Zápisnica č. 06/17 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 28. júna 2017
v Poprade.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Viliam Ondrejka - 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
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky

Ospravedlnení: Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy

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

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016
4. Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie

futbalových štadiónov
5. Vyhodnotenie  činnosti  rozhodcov,  asistentov  rozhodcov,  rozhodkýň

a  pozorovateľov  rozhodcov  za  jarnú  časť  súťažného  ročníka  2016/17,
schvaľovanie nominačných listín  rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň
a pozorovateľov rozhodcov na súťažný ročník 2017/18

6. Správa  o  činnosti  delegátov stretnutí  SFZ  za  jarnú  časť  súťažného  ročníka
2016/17,  schvaľovanie  návrhu  nominačných  listín  delegátov  stretnutí  SFZ
na súťažný ročník 2017/18

7. Schvaľovanie  návrhu  na  zmenu  a  doplnenie  Registračného  a  prestupového
poriadku SFZ

8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ
9. Schvaľovanie návrhu Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk
10. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o infraštruktúre štadiónov
11. Schvaľovanie návrhu Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ, ktorou sa ruší

a  nahrádza  Smernica  o  licenčnom  systéme  Útvarov  talentovanej  mládeže
a licenčnom systéme Grassroots zo 6. 11. 2012.

12. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ
13. Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch
14. Prerokovanie návrhu na ustanovenie riadiaceho orgánu II. ligy
15. Správa o licenčnom cykle SFZ za súťažný ročník 2016/17
16. Schvaľovanie návrhu manuálu súťaže Slovnaft Cup-u 2017/2018



17. Schvaľovanie návrhu plánu zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2017
18. Diskusia

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril  a viedol prezident SFZ Ján Kováčik.  Na začiatku predstavil  návrh programu
zasadnutia so žiadosťou predsedu ZsFZ p. Pavla Šípoša o rozšírenie programu o bod s názvom
„Prerokovanie návrhu splátkového kalendáru a zaradenie do súťaže klubu FC Spartak Myjava“.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu  vykonal  GS  SFZ  Jozef  Kliment,  ktorý  skonštatoval,  že  všetky  úlohy  vyplývajúce
z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Prerokovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Členom  VV  SFZ  predstavil  Výročnú  správu  SFZ
za obdobie roka 2016.
Delegátom Konferencie  SFZ  bola  pripravená  a  predložená  výročná  správu  SFZ,  štruktúrovaná
podľa požiadaviek Zákona 440/2015 Z. z. o športe.

Správa bola zložená z niekoľkých častí:

- činnosť Výkonného výboru,

- športová činnosť reprezentácií,

- činnosť regionálnych a oblastných futbalových zväzov,

- činnosť Únie ligových klubov,

- činnosť odborných komisií,

- činnosť sekretariátu SFZ,

- Slovenský pohár – Slovnaft Cup,

- Slovenský futsal,

- strategický plán rozvoja futbalu, pod ktorý spadá:

a) rozvoj futbalu a reprezentácia

b) profesionálny a klubový futbal,

c) futbalová infraštruktúra,

d) rozvoj športu na Slovensku,

e) legislatíva,

f) marketing,

g) média a marketing

h) organizačná štruktúra

Druhá časť správy mala ekonomický charakter a obsahovala najmä:



- správu nezávislého audítora a účtovnú závierku SFZ za rok 2016,

- správu nezávislého audítora a účtovnú závierku SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016,

- ekonomické údaje podľa požiadaviek zákona č. 440/2015 o športe

Kompletná Výročná správu SFZ za obdobie roka 2016 je zverejnená na webovom sídle SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ za obdobie roka
2016.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Informácia o priebehu realizácie 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 od poslednej informá-
cie poskytnutej členom VV SFZ na zasadnutí konanom vo februári 2017.

1. Boli  vydané stavebné povolenia k výstavbe futbalových štadiónov v Trenčíne,  Prievidzi,
Michalovciach, a Košiciach (1. etapa).

2. Na štadióne v Skalici  boli  ukončené práce na výstavbe umelého osvetlenia,  na štadióne
v Trenčíne bolo zrealizované vyhrievanie trávnika.

3. Pokračujú práce na realizácii výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov
v Dunajskej  Strede,  Humennom a najmä Žiari  nad Hronom, kde je  plánované oficiálne
ukončenie v prvej polovici júla 2018.

4. Okresný  úrad  v Žiline,  katastrálny  odbor  povolil  dňa  26.4.2017  v prospech  SFZ  vklad
vecného bremena na bezodplatné užívanie futbalového štadióna v Žiline.

5. Dňa 14.3.2017 boli  v súlade s  uznesením vlády SR č.  119 zo dňa  8.3.2017 podpísané
zmluvy o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na národný športový projekt „výstavba,
modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu“ prostredníctvom
rozpočtu MŠVVaŠ SR na realizáciu národného športového projektu v mestách Prievidza,
Žiar nad Hronom, Prešov a Michalovce.

6. Vzhľadom k čerpaniu úveru zo SZRB a časovému harmonogramu realizácie výstavby futba-
lových štadiónov v Nitre a Humennom, podpísal SFZ:

 dňa  15.3.2017  dodatok  č.1  k  Zmluve  o  spolupráci  pri  realizácii  rekonštrukcie,
modernizácie výstavby futbalového štadióna v Nitre medzi SFZ a spoločnosťou Nit-
rianska Investičná, a.s.,

 dňa  25.4.2017  dodatok  č.  2  k  Zmluve  o  spolupráci  pri  realizácii  rekonštrukcie,
modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Humennom medzi SFZ a spoloč-
nosťou 1.Humenská, a.s.



Výkonný výbor  SFZ odporučil  na  svojom zasadnutí  dňa  11.4.2017 Konferencii  SFZ zaradenie
miest Lučenec a Liptovský Mikuláš do projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalo-
vých štadiónov na roky 2013-2022, pričom v oboch prípadoch navrhol schváliť výšku finančnej
podpory 750tis. EUR.

Keďže Konferencia SFZ schválila na svojom mimoriadnom zasadnutí v júli 2013 pre Banskú Bys-
tricu sumu podpory vo výške 2,4 mil. EUR, pre rozdelenie zvyšnej sumy 900 tis. EUR bolo navr-
hnuté:

a) odporučiť Konferencii SFZ navýšenie finančného príspevku na výstavbu štadióna NTC SFZ
v Poprade v objeme 150tis. EUR a

b) odporučiť  Konferencii  SFZ schváliť  zaradenie  jedného z kandidujúcich  miest  (Šamorín,
Martin, Spišská Nová Ves alebo Dubnica nad Váhom) do projektu rekonštrukcie, moderni-
zácie a výstavby futbalových štadiónov na roky 2013-2022, so schválením finančnej podpo-
ry vo výške 750 tis. EUR. 

Členovia VV SFZ obdržali  stanoviská jednotlivých miest  (Šamorín,  Martin,  Spišská Nová Ves,
Dubnica nad Váhom) uchádzajúcich sa o podporu, resp. partnerov v uvedených mestách. V rámci
diskusie si vypočuli odporúčacie stanovisko prezidenta SFZ i projektového manažéra.

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  odporúča  Konferencii  SFZ  zaradiť  mesto  Dubnica  do  projektu  výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov a prerozdeliť zvyšnú sumu 900 tis. EUR 
z odčleneného projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici na výstavbu štadióna NTC SFZ
v  Poprade  vo  výške  150  tis.  EUR  a  na  výstavbu  futbalového  štadióna  v  meste  Dubnica
v objeme 750 tis. EUR.
3)  VV  SFZ  odporúča  Konferencii  SFZ  nahradiť  v  projekte  pôvodne  odporúčané  mesto
Lučenec  mestom  Spišská  Nová  Ves  a  zaradiť  ho  do  realizácie  projektu  výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5:  Vyhodnotenie činnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a pozorovate-
ľov rozhodcov za jarnú časť súťažného ročníka 2016/17, schvaľovanie nominačných listín
rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a pozorovateľov rozhodcov na súťažný ročník
2017/18
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil správu o činnosti od predsedu komisie rozhodcov SFZ Mariána Ružbarského, ktorý bol zo za-
sadnutia ospravedlnený.
Komisia rozhodcov SFZ na svojom hodnotiacom zasadnutí dňa  15. júna 2017 v Bratislave kom-
plexne vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ za súťažný roč-
ník 2016/17. Výsledkom tohto hodnotenia je návrh nominačných listín a zaradenie rozhodcov, asis-
tentov rozhodcov a PR SFZ do výkonnostných skupín pre súťažný ročník 2017/18.
ŠKOLSKÝ A METODICKÝ ÚSEK
Školský a metodický úsek KR SFZ v súťažnom ročníku 2016/2017 postupoval v zmysle doporučení



FIFA a UEFA a pokynov VV SFZ. Riadil, organizoval a zabezpečoval prípravu R, AR a PR SFZ
po teoretickej a odbornej stránke.  Úzko spolupracoval s jednotlivými oblastnými a regionálnymi
KR,  zvlášť  pri  zabezpečovaní  metodických  materiálov,  odborných  prednášok  a  organizovaní
odborných seminárov. Zabezpečoval a koordinoval jednotnosť výkladu PF na všetkých úrovniach.
Poskytoval  všetky  najnovšie  dostupné  metodické  materiály  získané  od  UEFA a FIFA.  Počas
súťažného ročníka 2016/17 poverený člen školského úseku p.  Fašung pripravil  verziu pravidiel
futbalu so zapracovanými zmenami a doplnkami, ktoré schválila IFAB.  Ďalšou dôležitou úlohou
metodického úseku bolo postupovať podľa pokynov vyplývajúcich z Konvencie UEFA, venovať sa
vo väčšej miere projektu Talent, práce mentorov, resp. pripraviť plán pre udržanie a nábor nových
rozhodcov. V súťažnom ročníku 2016/2017 boli organizované: 4x fyzické previerky pre R a AR
SFZ,  na  ktorých  rozhodcovia  i  asistenti  plnili  predpísané  limity  FIFA.   Pred  jesennou  časťou
v termíne 09.-10.7.2016 bol v Banskej Bystrici organizovaný úvodný Letný doškolovací seminár
s pokynmi pre súťažný ročník 2016/2017. V Tatranskej Lomnici za účasti kondičného trénera FIFA
p. J.B.Bultyncka z Belgicka a lektora FIFA p. A. Snoddyho zo Sev.Írska sa v  termíne 4.-9.10.2016
uskutočnil tréningový kemp R FIFA a R TOP skupiny SFZ, a v tom istom zariadení v termíne 11.-
13.11.2016 tréningový kemp pre AR FIFA a TOP SFZ. V novembri 4.-6.11.2016 bol usporiadaný
vo  wellness  hoteli  Alexandra  v Liptovskom  Jáne  seminár  pre  vybrané  rozhodkyne  v rámci
Slovenska.  Zimný doškolovací seminár pre R ,  AR, ženy FIFA a PR sa uskutočnil  v Tatranskej
Lomnici  v termíne  8.-13.02.2017.  Náplňou  seminára  bola  teoretická  príprava,   previerky  z PF
a  kondičná  príprava  R  a  AR.  V mesiaci  marec  sa  uskutočnil  v Litve  UEFA  RAP  seminár
pre  národných  vzdelávacích  inštruktorov,  ktorého  sa  zúčastnili  p.  Migaľová  a  p.  Medveď.
Pokračovalo sa tiež v  programe Talent-Mentor SFZ a to nielen na úrovni SFZ,  ale i na úrovni
jednotlivých regiónov. Boli organizované trojdňové semináre v Tatranskej Lomnici, Štrbskom Plese
a Starej Lesnej za účasti rozhodcov z projektu Talent a odborníkov z oblasti PF, kondičnej prípravy,
psychológie a anglického jazyka. S vybratými talentovanými R a AR pracujú skúsení PR (mentori),
ktorí  sa  starajú  o ich  odborný,  rozhodcovský  rast.  Do  projektu  Talent-Mentor  SFZ  pre  ročník
2016/2017 bolo vybratých 15 R a AR a 8 mentorov. Na záverečnom seminári v   hoteli Kontakt
v Starej  Lesnej  3.-5.6.2017  po  zhodnotení  celoročných  výsledkov,  boli  prijaté  opatrenia
na zlepšenie a skvalitnenie práce do budúceho obdobia.

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN ROZHODCOV A ASISTENTOV ROZHODCOV SÚŤAŽÍ
SFZ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2017/18:

a) ROZHODCOVIA SFZ (43):
Cvengroš  Peter,  Čiernik  Michal,  Dohál  Martin,  Ďurčo  Martin,  Gemzický  Erik,  Glova  Filip,
Horváth Kamil,  Hrčka  Patrik,  Chmura Pavol,  Chromý  Andrej,  Ihring  Anton,  Ježík  Martin,
Jurenka Rastislav,  Kačenga Ľuboš,  Kmec Patrik,  Kozák Igor,  Kráľovič  Peter,  Krivošík  Peter,
Kružliak Ivan,  Leško  Štefan,  Libiak  Maroš,  Marhefka  Boris,  Marsal Tomáš,  Mastiš  Marek,
Michlian Gabriel,  Nemček  Bystrík,  Očenáš  Michal,  Ochotnický Pavel,  Pavlík Jozef,  Perašín
Michal,  Prešinský  Ladislav,  Sedlák Dušan,  Sedlár  Richard,  Smolák Michal,  Somoláni  Adam,
Straka Július, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Valášek Ján, Vlčej Peter, Vlk Mário, Weiss Roland,
Ziemba Peter

PROJEKT ŠANCA – ROZHODCOVIA RFZ (8): 
BFZ:  Ruc Marián, Straka Tomáš
ZsFZ: Drobec Martin, Valent Igor
SsFZ: Kolofík Tomáš, Rojček Ján
VsFZ: Greško Pavol, Micheľ Kristián

b) ASISTENTI ROZHODCOV SFZ (45):
Ádám Gabriel, Balko Martin, Barenčík Matej, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav,
Borsányi  Martin,  Bóllo  Peter,  Čajka  Peter,  Ferenc  František,  Galo  Marek,  Halíček  Juraj,



Hancko  Branislav,  Hrčka  Dušan,  Hrdlička  Branislav,  Hrmo  Andrej,  Chládek  Peter,  Jankovič
Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Jenčura Peter, Kováč Peter, Lieskovský Juraj, Ličko Peter,
Mihalík  Peter,  Mókoš  Tomáš,  Perát  Anton,  Poláček  Daniel,  Poracký  Roman,  Pozor  Ján,
Roszbeck  Mário,  Sluk  Michal,  Slyško  Roman,  Smolíková  Katarína,  Somoláni  Tomáš,
Súkeníková Mária,  Špivák Martin,  Štrbo Milan,  Tomčík Michal, Vician Martin,  Vitko Martin,
Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Žákech Rastislav

PROJEKT ŠANCA – ASISTENTI ROZHODCOV RFZ (13): 
BFZ:  Gaži Peter, Lauer Lukáš, Martinkovič Peter, Parilák Boris
ZsFZ: Hodoško Štefan, Krivošík Martin
SsFZ: Behančín Rastislav, Belko Ľubomír, Krahulec Tomáš
VsFZ: Bednár Tomáš, Capík Dávid, Karaffa Peter, Vass Simeon

c) ROZHODKYNE SFZ (27):
Baníková Annamária, Blichárová Slavomíra, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, Hanesová
Zuzana,  Knapíková  Niccolette,  Kováčová Zuzana,  Krčová  Mária,  Kunzová  Petra,  Kuzmová
Barbora,  Lepáčková  Petra,  Lešková  Ivana,  Matejová  Gabriela,  Matulová  Miriama,  Mišková
Slavomíra,  Obertová  Miroslava,  Orlíková  Marianna,  Paracková  Iveta,  Pavlačková  Lenka,
Pavlíková  Petra,  Pečarková  Adriana,  Pilšáková  Eva,  Sedláčková  Ivana,  Smolíková  Katarína,
Súkeníková Mária, Šimková Mária, Valentová Zuzana 

Podmienkou pre zaradenie rozhodcov a asistentov rozhodcov na nominačné listiny SFZ je úspešné
absolvovanie  seminára  a fyzických  previerok  rozhodcov  a asistentov  rozhodcov  SFZ  konaných
v dňoch 15.-16.7.2017 v Tatranskej Lomnici.

NÁVRH  VÝKONNOSTNÝCH  SKUPÍN  ROZHODCOV  A  ASISTENTOV  ROZHODCOV
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2017/2018:

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

Medziskupina rozhodcov (19):
BFZ: Cvengroš, Ďurčo, Špaček, Šuniar 
ZsFZ: Dohál, Ježík, Jurenka, Michlian, Sedlár
SsFZ: Gemzický, Ihring, Mastiš, Nemček, Valášek
VsFZ: Kačenga, Leško, Straka, Vlčej, Weiss R. 

TOP 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 (8):
BFZ: Chromý
ZsFZ: Krivošík P., Marsal  
SsFZ: Libiak, Perašín  
VsFZ: Čiernik, Kmec, Kozák

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

Výkonnostné  skupiny  budú  uzatvorené  po   uskutočnení  fyzických  previerok  a  letného
doškolovacieho  seminára  rozhodcov  a asistentov  rozhodcov  SFZ  (15.-16.7.2017  v Tatranskej
Lomnici). 

ÚSEK POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR)

Prvoradým cieľom práce úseku PR SFZ v súťažnom ročníku 2016/17 bolo zvládnutie jeho priebehu
z pohľadu individuálnych výkonov PR SFZ, ktorých hodnotiace správy výkonov rozhodcov boli
základnými podkladovými materiálmi pre činnosť KR SFZ. Po každom kole jednotliví členovia
úseku PR SFZ pravidelne vyhodnocovali hodnotiace správy PR SFZ po obsahovej, ako aj formálnej
stránke.  Analýzy  boli  pravidelné  predkladané  vedúcemu  úseku  PR,  ktorý  o nedostatkoch
v konkrétnych správach informoval na zasadnutiach KR SFZ. 

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN PR SFZ  PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2017/18 (36):

Bacsa  Gabriel,  Bartoš Ivan,  Brendza  Ondrej,  Cuninka Emanuel,  Fašung Ján,  Gádoši  Ladislav,
Hlebaško Štefan,  Hodoško  Štefan,  Hracho Vladimír,  Husárik Jozef,  Jakubec Artúr,  Jančovič
Tibor,  Kakaščík  Jozef,  Kopča Miloš, Krchňák Dušan,  Kubáni  Július,  Likavský Peter,  Makový
Miroslav,  Medveď Vladimír,  Migaľová  Miroslava,  Minárčik Miroslav,  Mriglot  Peter,  Pastorek
Štefan,  Richtárik  Miroslav,  Ružbarský  Marián,  Samotný Ľubomír,  Sekereš  Gabriel,  Slebodník
Kamil,  Sluk  Radomír,  Suchý  Ľubomír,  Špila  Stanislav,  Špivák  Ján,  Udvardy  Ľubomír,  Vais
Viliam, Vaňo Stanislav, Zabranský Jaroslav

NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH SKUPÍN PR PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2017/18:

a) Súťaže riadené ÚLK 
Pozorovatelia rozhodcov (17): 
Bartoš, Fašung, Gádoši, Husárik, Jakubec, Jančovič, Krchňák, Medveď, Minárčik, Pastorek,
Ružbarský, Sekereš, Suchý, Špivák, Udvardy, Vais, Zábranský

b) súťaže riadené ŠTK SFZ
Pozorovatelia rozhodcov (19): 
Bacsa, Brendza, Cuninka, Hlebaško, Hodoško, Hracho, Kakaščík, Kopča, Kubáni, Likavský,
Makový, Migaľová, Mriglot, Richtárik, Samotný, Slebodník, Sluk, Špila, Vaňo

Definitívne  zaradenie  PR  do  výkonnostných  skupín  bude  uzatvorené  po  uskutočnení  letného
seminára PR SFZ dňa 15.7.2017 v Tatranskej Lomnici.



ROZHODCOVIA A ROZHODKYNE FIFA 

Pozitívna  akceptácia  našich  rozhodcov  a  rozhodkýň  v zahraničí  sa  ako  každoročne  odzrkadlila
vo vysokom počte ich nominácií od FIFA a UEFA, ako aj ponukami na rozhodovanie priateľských
medzištátnych  stretnutí  jednotlivých  národných  asociácií.  V roku  2017  to  bolo  priebežne 17
výjazdov do zahraničia. 

Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2017 pôsobia:
Rozhodcovia: Glova, Kráľovič, Kružliak, Marhefka, Očenáš
Asistenti  rozhodcov:  Balko,  Benko,  Ferenc,  Hancko,  Mókoš,  Somoláni  T.,  Slyško,  Tomčík,
Vorel, Weiss E.
Rozhodkyne: Kováčová, Pavlíková, Valentová
Asistentky rozhodkýň: Lešková, Mišková, Obertová, Súkeníková

Medzi najvýznamnejšie nominácie v I. polroku 2017 zaraďujeme nominácie rozhodcu Kružliaka
a jeho tímu (Somoláni T., Hancko, Kráľovič, Glova) na ME U21 v Poľsku (jún) a nomináciu asis-
tentky rozhodkýň Súkeníkovej na ME žien v Holandsku (júl-august). Medzi významné nominácie
tiež radíme účasť asistenta rozhodcu Weiss E. na záverečnom turnaji Regions‘ cupu v Turecku (júl),
či pôsobenie rozhodcu Kružliaka v pozícii rezervného rozhodcu na MS U20 v J.Korei (máj). 

V rámci schvaľovania nominačnej listiny rozhodcov v projekte „Šanca“ bola oznámená priamo
na zasadnutí jedna zmena týkajúca sa nominácie ZsFZ, konkrétne rozhodcu Martina Drobca na-
hradil Patrik Papuča.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1)  VV  SFZ berie  na  vedomie  vyhodnotenie  činnosti  rozhodcov,  asistentov  rozhodcov,
rozhodkýň a pozorovateľov rozhodcov za jarnú časť súťažného ročníka 2016/17.
2)  VV  SFZ  schvaľuje  nominačné  listiny  rozhodcov,  asistentov  rozhodcov,  rozhodkýň
a pozorovateľov rozhodcov na súťažný ročník 2017/18 s jednou zmenou, oznámenou priamo
na zasadnutí.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Správa o činnosti delegátov stretnutí SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2016/17,
schvaľovanie návrhu nominačných listín delegátov stretnutí SFZ na súťažný ročník 2017/18
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťaží ročníka 2016/2017.
Aktivity komisie boli zamerané na:
- propagáciu a sledovanie zavádzania novely Pravidiel futbalu,
- spracovávanie a hodnotenie stretnutí v zmysle Smernice o Fair – play, 
- pokračovanie v úspešne novelizovanej Správy delegáta zo stretnutia v praxi, 
-  spracovávanie  Smernice  pre  športových  odborníkov  –  delegátov  zväzu  pre  ich  vzdelávanie
pre prax, 
- prácu s delegátmi na skvalitňovaní ich teoretickej a praktickej prípravy

Komisia delegátov po skončení jesennej časti súťaží ročníka 2016/2017 vyhodnotila prácu všetkých
delegátov v tejto časti ročníku. Dospela k záverom, že je potrebné vytvoriť elitnú skupinu delegátov
SFZ pre vysokokvalitné stretnutia vo FL a rizikové stretnutia. Zhodnotila svoju prácu a vytýčila si



ciele pre novú jarnú časť súťaží.  Hodnotila aj ďalšiu činnosť delegátov zo získaných podkladov
a poznatkov od delegátov zväzu. Na základe ich poznatkov tak mohla komunikovať s riadiacimi or-
gánmi. Z týchto vyhodnotení vytvorila podklady aj pre ďalšie  vzdelávanie delegátov, ktoré rozšírilo
ich vedomosti a skúsenosti.  Takéto vzdelávanie je v prospech praktického využitia na súťažných
stretnutiach. Ďalšia oblasť, z ktorej sa vytvára hodnotenie delegátov vychádza z úradných podaní,
prevažne jednotlivých správ  delegáta zo stretnutia, ďalej z Oznámení o nedostatkoch v stretnutiach,
zaslanej  fotodokumentácie zhotovovanej  v priebehu súťaže a ďalších písomných podkladov.  Po-
znatky o pôsobení delegátov v ich praktickej činnosti získavala komisia z vlastných zistení, zistení
iných orgánov SFZ, z rokovaní s riadiacimi orgánmi, podaní na komisiu, ako aj spätnou väzbou
na zástupcov súťažiacich klubov. 
Počas celej súťaže komisia pokračovala v presadzovaní úzkej spolupráce na stretnutí medzi všetký-
mi subjektmi organizácie podujatia. Snažila sa o stmeľovanie a úzku spoluprácu delegovaných osôb
na stretnutiach. Delegáti zväzu mali a neustále majú prvoradú povinnosť vo svojej práci podrobne
zaznamenávať zistenia na stretnutiach v čase prípravy stretnutia, jeho priebehu a udalostí po skon-
čení stretnutia. Vo svojich podaniach o podujatí majú spracovať tieto správy podrobne, vypoveda-
teľne a predovšetkým pravdivo.
Citlivou problematikou sa stala téma vzdelávanie delegátov v podmienkach SFZ. Vo vzdelávaní a
príprave  delegátov  mala  komisia  10.10.2015  akreditované  vzdelávanie  na  MŠVVaŠ  SR.  Toto
vzdelávanie bolo Zákonom 440/2015 zrušené. Komisia delegátov v úzkej spolupráci s MŠVVaŠ SR
spracovala  novú verziu  vzdelávania.  Pripravila  moderný systém vzdelávania  delegátov zväzu v
SFZ, ktorý prinesie skvalitnenie prípravy týchto športových odborníkov v širokej škále potrebných
znalostí delegátov. Po spracovaní posunula návrh smernice, ktorú by bolo potrebné uviesť do života
v roku  2017  na  schválenie  VV  SFZ.  Viaceré  subjekty  nepochopili  obsah  smernice.  Z tohto
nepochopenia  a rôznych intervencií by mala byť smernica dopracovaná a potom predložená VV
SFZ na jej schválenie. Smernica plnohodnotne aplikuje vzdelávanie delegátov, ktoré je definované
v  novele Zákona 1/2014 o organizácii  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 nahradiť 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 vzdelávacím systémom. 
Vzdelávania delegátov licencií „A“  bolo vykonané v SsFZ, kde bolo organizované vzdelávanie
delegátov licencie „A“ .  Celkom bolo vyškolených 25 osôb,  ktoré získali licenciu „A“. 

V ďalšom období bude komisia pracovať pre rozvoj futbalu s vynaložením jej všetkých síl. Vo svo-
jej ďalšej práci využije všetky poznatky z minulých období, aby neustále vylepšovala svoju prácu.
Bude pracovať na presadení vzdelávania delegátov v Jednotnom vzdelávacom systéme, presadzo-
vať právo, pravdu a rovnosť v súlade so zákonnými a športovými normami do praxe. 

Návrh nominačných listín delegátov stretnutí SFZ na súťažný ročník 2017/18:
Benedikovič  Ladislav,  Benovič  Arpád,  Bóc  Miroslav,  Budáč  Marcel,  Čan  Vladimír,  Dadykin
Róbert, Eperješi Marcel, Farbula Ján ,  Forgon  Ján,  Chalmovianský  Eduard,  Chocholouš  Jozef,
Jasenák Marián, Jaška Miroslav, Kiss Ervín, Korman Štefan, Košičár František, Kovalčík Jozef,
Labanc Ján, Lipták Ján, Lônčík Milan, Majsniar  Ján, Medovič  Anton, Nagy František, Olšavský
Štefan, Panák  Ján, Repa Igor, Schneider Miroslav, Švarc Jaroslav, Tomášová Renáta, Vaľko Štefan,
Vansa Vladimír, Vorel  František, Zdechovan Dušan

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1)  VV  SFZ berie  na  vedomie  správu  o  činnosti  delegátov  stretnutí  SFZ  za  jarnú  časť
súťažného ročníka 2016/17.
2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín delegátov stretnutí SFZ na súťažný ročník
2017/18.



Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriad-
ku SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku 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 od-
stupného za amatéra sa zvážila najefektívnejšia možnosť platby cez mesačné zberné faktúry. Záro-
veň  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
odporučil VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 8.6.2017 zapracovať do navrhovaného znenia Regis-
tračného a prestupového poriadku SFZ.

1. V článku 2 ods. 1 písm. n) sa slovo „Grassroots“ nahrádza slovami „Futbalová akadémia“
2. Článok 3 písm. i) znie:
„licencia Futbalová akadémia -  licencia udeľovaná licenzorom podľa článku 4 ods. 2 písm. a)
Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ (ďalej aj ako „Akadémia“ alebo „FA“),
3. Článok 3 písm. j) znie:
„licencia  ÚTM -  licencia  udeľovaná  licenzorom  podľa  článku  4  ods.  2  písm.  b)  Smernice
o licenčnom systéme mládeže SFZ,“
4. V článku 3 sa dopĺňa nové písmeno ab), ktoré znie:
„Faktúra -  každý  doklad  alebo  oznámenie,  ktoré  je  vyhotovené  v  listinnej  forme  alebo
elektronickej forme podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH alebo zákona platného v inom členskom
štáte“
5. Článok 19 ods. 2 písm. c) znie:
 „c) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia).“
6. V článku 20 ods. 6 sa slová „Akadémie, ÚTM alebo Grassroots“ nahrádzajú slovami „Akadémie
alebo ÚTM“
7. V článku 20 ods. 9 sa slová „ÚTM a Grassroots“ nahrádzajú slovami „Akadémie a ÚTM“
8. V článku 20 ods. 10 písm. b) bod i) sa slová „ÚTM“ nahrádzajú slovami „Akadémia“
9. V článku 36 ods. 9 písm. a) sa slová „ÚTM“ nahrádzajú slovami „Akadémie“
10. V článku 36 ods. 9 písm. b) sa slová „Grassroots“ nahrádzajú slovami „ÚTM“
11. V čl. 36 ods. 10 sa tabuľka mení nasledovne:



12. V čl. 37 ods. 1 sa tabuľka č. 1 mení nasledovne:
Odstupné od 9 do 19 rokov:

do 9 rokov 9-11 rokov 12-15 rokov 16-19 rokov
FA – FA 0 eur 150 eur 750 eur 800 eur
FA do ÚTM 0 eur 100 eur 300 eur 400 eur
FA do ostatného 0 eur 50  eur 200 eur 200 eur
ÚTM do FA 0 eur 150 eur 750 eur 800 eur
ÚTM do ÚTM 0 eur 100 eur 300 eur 400 eur
ÚTM do ostatné 0 eur 50 eur 150 eur 200 eur
ostatné do FA 0 eur 150 eur 500 eur 750 eur
ostatné do ÚTM 0 eur 100 eur 250 eur 400 eur

13. V čl. 37 ods. 2 sa na konci dopĺňa nová veta, ktorá znie:
„Ak je novým klubom pôvodný klub hráča, z ktorého hráč prestúpil do klubu v nižšej kategórii
súťaže v ostatných 12 mesiacoch, nový klub uhradí za prestup (návrat) hráča rovnakú sumu, aká mu
bola uhradená pri prestupe hráča do klubu v nižšej kategórii súťaže, ak sa kluby nedohodnú inak.“
14. Článok 37 ods. 3 znie: (upravené priamo na zasadnutí VV SFZ, viď nižšie)
„Odstupné podľa odseku 1 sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ
poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 30 dní od jej pripísania
na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem
zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom
v ISSF pri položke odstupného.“
15. Čl. 37 sa dopĺňa o ods. 4, ktorý znie:



„Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa odseku 3 na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia
transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo
faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 3, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý
tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.“
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Čl. II
 Tento Registračný a prestupový poriadok SFZ nadobúda účinnosť 1. júla 2017.

V rámci  diskusie  k  tomuto bodu požiadali  členovia  VV SFZ upraviť  text  v  čl.  37  ods.  3
nasledovne:
„Odstupné podľa odseku 1 sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ
poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu  bezodkladne, najneskôr
do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju
na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu
vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.“

Kompletné  znenie  Registračného  a  prestupového  poriadku SFZ  po  novele  je  zverejnené
na webovom sídle SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ
s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ.
Uvedený návrh na zmenu a doplnenie vychádza z podnetov predložených zo strany Únie ligových
klubov a Komisie delegátov SFZ. Vzhľadom na značný rozsah navrhovaných zmien sa vytvorila
pracovná skupina, ktorá detailne zanalyzovala predložené podnety a v prípade ich opodstatnenia ich
aj zapracovala do navrhovaného znenia Súťažného poriadku SFZ.

Medzi najpodstatnejšie doplnenia a zmeny patria najmä tieto úpravy:

V článku 12 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Ak klub odhlási prihlásené družstvo zo súťaže po termíne uzávierky prihlášok do súťaže, po jej
vyžrebovaní alebo v priebehu súťaže, alebo ak je družstvo klubu zo súťaže vylúčené na základe
uloženého disciplinárneho opatrenia alebo podľa odseku 1, v nasledujúcom súťažnom ročníku sa
takéto družstvo,  alebo akékoľvek družstvo klubu rovnakej vekovej úrovne hrajúce nižšiu súťaž,
zaraďuje  do  najnižšej  súťaže.  Ak  družstvo  klubu  zaradené  do  najnižšej  súťaže  podľa
predchádzajúcej vety pôsobilo v súťažiach riadených SFZ, všetky ďalšie družstvá iných vekových
kategórií tohto klubu sa zaradia do súťaže, ktorá je o jednu úroveň súťaže nižšie ako súťaž, v ktorej
tieto družstvá pôsobili.
(4) Vylúčené družstvo alebo družstvo, ktoré je odhlásené v priebehu súťaže, sa považuje za družstvo
zostupujúce z danej súťaže. Ak zo súťaže dotknutej vylúčením alebo odhlásením družstva zostupuje



iba  jedno  družstvo,  môže  riadiaci  orgán  súťaže  aj  v  priebehu  súťažného  ročníka  s  ohľadom
na  zachovanie  integrity  súťaže  upraviť  spôsob  zostupu  a  postupu  zavedením  baráže  alebo
kvalifikačného  stretnutia  družstva  umiestneného  v  tabuľke  tejto  súťaže  na  poslednom  mieste
s družstvom, ktoré je v tabuľke súťaže o jednu úroveň nižšie umiestnené na druhom mieste.“.

V článku 13 odsek 1 znie:
„(1)  Počet  zostupujúcich  a  postupujúcich  družstiev  klubov,  ako  aj  systém  postupu  a  zostupu
ustanovuje rozpis súťaže v súlade s týmto poriadkom. Riadiaci zväz môže určiť systém postupu
a  zostupu  formou  baráže  alebo  kvalifikačného  stretnutia.  Ak  sa  ustanoví  baráž  na  určenie
postupujúceho alebo zostupujúceho družstva klubov medzi dvomi úrovňami súťaží, riadiace zväzy
sú povinné zosúladiť pravidlá postupu a zostupu s pravidlami vyššej súťaže.“.

V článku 14 odsek 3 znie:
„(3) Postupujúcim družstvom môže byť aj víťaz baráže alebo kvalifikačného stretnutia, ak sú tieto
ustanovené v rozpise súťaže.“.
V článku 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Zostupujúcim družstvom môže byť aj neúspešné družstvo baráže alebo kvalifikačného stretnu-
tia o udržanie, ak sú tieto ustanovené v rozpise súťaže.“

V čl. 35 ods. 5 prvá veta znie: „Ak v majstrovskej súťaži riadenej SFZ vo vekovej kategórii mužov
hrá A-družstvo klubu a v majstrovskej súťaži riadenej SFZ alebo RFZ vo vekovej kategórii mužov
hrá  B-družstvo  toho istého klubu,  B-družstvo tohto  klubu vo vekovej  kategórii  mužov nemôže
odohrať svoje stretnutie v rovnaký deň, ako sa má odohrať stretnutie A-družstva klubu, ak sa kluby
nedohodnú inak.“.

V čl.  38 písm.  a)  sa  za slovo „súťaži“  dopĺňajú  slová „podľa príslušných predpisov riadiaceho
zväzu, SFZ, UEFA a FIFA“.

V čl. 46 ods. 2 prvá veta znie: „Hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, je oprávnený súťažiť v inej
vekovej  kategórii  podľa  odseku  1  len  na  základe  predchádzajúceho  písomného  súhlasu
telovýchovného  lekára  a predchádzajúceho  písomného  súhlasu  jeho  zákonného  zástupcu
so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii.“.

Článok 47 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) V majstrovských súťažiach a pohárových súťažiach riadených RFZ a ObFZ môžu v jednom
stretnutí majstrovskej súťaže alebo pohárovej súťaže štartovať za jedno družstvo klubu maximálne
piati hráči s iným štátnym občianstvom ako je občianstvo Slovenskej republiky.“. 

V článku 48 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených SFZ môže družstvo
striedať najviac 3 hráčov. V súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii mužov v súťažiach riadených
RFZ a ObFZ a v súťažnom stretnutí vo vekovej kategórii žien môže družstvo striedať najviac 5
hráčov.
(2) Počet striedajúcich hráčov v súťažnom stretnutí mládeže a v súťažnom stretnutí ženského futba-
lu okrem vekovej kategórie žien ustanovuje rozpis súťaže.“

V článku 77 sa dopĺňajú odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Delegát zväzu vykoná po stretnutí vyhodnotenie priebehu stretnutia a činnosti usporiadateľ-
skej služby s hlavným usporiadateľom alebo zástupcom organizátora na stretnutí, prípadne ďalšími
osobami zodpovednými za priebeh stretnutia. Obsah vyhodnotenia uvedie v správe delegáta spolu
so  zistenými  nedostatkami.  Zistené  nedostatky  uvedie  delegát  zväzu  aj  v oznámení  o zistených
nedostatkoch na stretnutí, ktoré odovzdá osobe, s ktorou vyhodnotenie priebehu stretnutia vykonal.



Kompletné znenie Súťažného poriadku SFZ po novele je zverejnené na webovom sídle SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ s pripomienkami
vznesenými priamo na zasadnutí.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý predstavil návrh Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk.
Uvedený návrh na zmenu a doplnenie vychádza z návrhu na prijatie novej Smernice o certifikácii
štadiónov. Na základe uvedeného návrhu novej smernice bolo potrebné zjednotiť pojmológiu oboch
smerníc a zapracovať chýbajúce nedostatky.
Medzi najpodstatnejšie doplnenia a zmeny patria najmä tieto úpravy: 
V článku 6 odsek 2 znie:
„(2) Minimálna vzdialenosť medzi lavičkami musí byť 7 m a každá lavička musí byť vzdialená
 od osi stredovej čiary minimálne 3,5 m. Ak sa štadión (ihrisko) rekonštruuje alebo pri novostavbe
štadióna (ihriska), minimálna vzdialenosť medzi lavičkami musí byť 10 m a každá lavička musí byť
vzdialená od osi stredovej čiary minimálne 5 m.“.

V čl. 7 ods. 1 sa dopĺňa veta, ktorá znie: „Štadión pre II. ligu musí byť vybavený minimálne 3
stožiarmi alebo iným zariadením umožňujúcim zavesenie 3 vlajok, ktoré sú jasne viditeľné z ihris-
ka.“
V článku 8 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Šatne štadiónov pre I. ligu musia mať samostatnú miestnosť pre maséra, ktorá je vybavená
samostatným WC a umývadlom.  Na štadiónoch  II.  ligy  môže  byť  miestnosť  pre  maséra  hostí
súčasťou šatne.
(6) Šatne štadiónov pre II. ligu musia mať samostatnú miestnosť pre trénera, ktorá je vybavená sa-
mostatným WC a umývadlom. Na štadiónoch II. ligy môže byť miestnosť pre trénera hostí súčasťou
šatne.“

V článku 14 odsek 2 znie:
„(2) Na štadiónoch I. a II. ligy nie je povolené použitie dočasných tribún. Štadión môže mať aj
miesta  na  státie,  ale  ich  kapacita  nesmie  presiahnuť  50%  kapacity  miest  na  sedenie,  pričom
maximálny počet miest na státie je pre 1000 divákov. Sedadlá pre divákov musia byť samostatné,
pripevnené  k  podkladu,  vzájomne  oddelené,  tvarované,  očíslované  a  vyrobené  z  nehorľavého
materiálu a musia mať opierku vysokú minimálne 30 cm.“.

V článku 14 odsek 4 znie:
„(4) Na štadiónoch I.  ligy musí byť zriadená minimálne jedna miestnosť pre poskytnutie prvej
pomoci  pre  divákov  a  vo  všetkých  sektoroch  hľadiska  štadióna  musia  byť  zriadené  miesta
pre poskytnutie prvej pomoci divákom. Na štadiónoch II. ligy musí byť zriadená minimálne jedna
miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov alebo namiesto miestnosti  musí byť počas
stretnutia  dostupná mobilná ambulancia „Rýchlej  lekárskej  pomoci“.  Miestnosť pre poskytnutie
prvej  pomoci pre divákov a miesta  pre poskytnutie  prvej  pomoci musia byť riadne a viditeľne
označené  vhodným  piktogramom  a  vybavené  základným  zdravotníckym  vybavením  v zmysle



všeobecne záväzných právnych predpisov.“.

V článku 14 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Pre divákov hostí musí byť vyhradených minimálne 5% z celkovej kapacity štadióna. Sektor
hostí musí byť po stranách oddelený pevnou prekážkou (oplotením) vo výške minimálne 2,1 m.
Od hracej  plochy  musí  byť  sektor  hostí  oplotený  pevným zábradlím minimálnej  výšky  1,1  m
a do výšky 2,1 m musí byť doplnený priehľadným oplotením (napr. ochranná sieť, bezpečnostné
sklo) tak, aby oplotenie nebránilo fanúšikom hostí vo výhľade na hraciu plochu.
(7) Každý sektor na štadiónoch I. ligy musí mať zabezpečený samostatný vstup cez elektronický
turniket. V každom sektore musí byť predpísané množstvo sociálnych zariadení a minimálne jeden
stánok s občerstvením. Jedným stánkom s občerstvením je možné obslúžiť aj dva sektory, ak je
umiestnený na hranici daných sektorov a má samostatné výdajné okienko pre jednotlivé sektory.
Na štadiónoch I. ligy môžu byť použité iba sociálne zariadenia, ktoré sú napojené na verejnú kanali-
záciu a vodovod.“

Článok 25 – Umelý trávnik
Hracia plocha s umelým trávnikom musí mať pre daný typ umelého trávnika platný certifikát „FIFA
QUALITY PRO“.“

Kompletné znenie smernice je zverejnené na webovom sídle SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o infraštruktúre štadiónov
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o infraštruktúre štadiónov. Uve-
dený návrh na zmenu a doplnenie vychádza z návrhu na prijatie novej Smernice o certifikácii štadi-
ónov. Na základe uvedeného návrhu novej  smernice bolo potrebné zjednotiť  pojmológiu oboch
smerníc a zapracovať chýbajúce nedostatky.
Medzi najpodstatnejšie doplnenia a zmeny patria najmä tieto úpravy:

Článok 2 sa dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w)  certifikát  štadióna  –  doklad  vydaný  KŠI  potvrdzujúci  splnenie  určitého  stupňa
infraštruktúrnych  podmienok  na  prevádzkovanie  štadióna  s uvedením  dosiahnutej  kategórie
štadióna,
x)  osvedčenie  o bezpečnosti  štadióna  –  doklad  vydaný  orgánmi  samosprávy  a orgánmi  štátnej
správy  preukazujúci  prevádzkyschopnosť  štadióna  podľa  všeobecne  záväzných  právnych
predpisov.“.
2. V čl. 4 ods. 2 sa dopĺňa veta, ktorá znie: „Správa o kontrole intenzity osvetlenia ihriska má plat-
nosť 4 roky.“
V článku 6 odsek 2 znie:
„(2) Minimálna vzdialenosť medzi lavičkami musí byť 7 m a každá lavička musí byť vzdialená
od osi stredovej čiary minimálne 3,5 m. Ak sa štadión (ihrisko) rekonštruuje alebo pri novostavbe
štadióna (ihriska), minimálna vzdialenosť medzi lavičkami musí byť 10 m a každá lavička musí byť
vzdialená od osi stredovej čiary minimálne 5 m.“.



V čl. 7 ods. 1 sa dopĺňa veta, ktorá znie: „Štadión pre II. ligu musí byť vybavený minimálne 3
stožiarmi  alebo  iným  zariadením  umožňujúcim  zavesenie  3  vlajok,  ktoré  sú  jasne  viditeľné
z ihriska.“.
V článku 8 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Šatne štadiónov pre I. ligu musia mať samostatnú miestnosť pre maséra, ktorá je vybavená sa-
mostatným WC a umývadlom. Na štadiónoch II. ligy môže byť miestnosť pre maséra hostí súčas-
ťou šatne.
(6) Šatne štadiónov pre II. ligu musia mať samostatnú miestnosť pre trénera, ktorá je vybavená sa-
mostatným WC a umývadlom. Na štadiónoch II. ligy môže byť miestnosť pre trénera hostí súčasťou
šatne.“
V článku 14 odsek 2 znie:
„(2) Na štadiónoch I. a II. ligy nie je povolené použitie dočasných tribún. Štadión môže mať aj
miesta  na  státie,  ale  ich  kapacita  nesmie  presiahnuť  50%  kapacity  miest  na  sedenie,  pričom
maximálny počet miest na státie je pre 1000 divákov. Sedadlá pre divákov musia byť samostatné,
pripevnené  k  podkladu,  vzájomne  oddelené,  tvarované,  očíslované  a  vyrobené  z  nehorľavého
materiálu a musia mať opierku vysokú minimálne 30 cm.“.
8. V článku 14 odsek 4 znie:
„(4) Na štadiónoch I.  ligy musí byť zriadená minimálne jedna miestnosť pre poskytnutie prvej
pomoci  pre  divákov  a  vo  všetkých  sektoroch  hľadiska  štadióna  musia  byť  zriadené  miesta
pre poskytnutie prvej pomoci divákom. Na štadiónoch II. ligy musí byť zriadená minimálne jedna
miestnosť pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov alebo namiesto miestnosti  musí byť počas
stretnutia  dostupná mobilná ambulancia „Rýchlej  lekárskej  pomoci“.  Miestnosť pre poskytnutie
prvej  pomoci pre divákov a miesta  pre poskytnutie  prvej  pomoci musia byť riadne a viditeľne
označené  vhodným  piktogramom  a  vybavené  základným  zdravotníckym  vybavením  v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov.“.
9. V článku 14 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) Pre divákov hostí musí byť vyhradených minimálne 5% z celkovej kapacity štadióna. Sektor
hostí musí byť po stranách oddelený pevnou prekážkou (oplotením) vo výške minimálne 2,1 m.
Od hracej  plochy  musí  byť  sektor  hostí  oplotený  pevným zábradlím minimálnej  výšky  1,1  m
a do výšky 2,1 m musí byť doplnený priehľadným oplotením (napr. ochranná sieť, bezpečnostné
sklo) tak, aby oplotenie nebránilo fanúšikom hostí vo výhľade na hraciu plochu.
(7) Každý sektor na štadiónoch I. ligy musí mať zabezpečený samostatný vstup cez elektronický
turniket. V každom sektore musí byť predpísané množstvo sociálnych zariadení a minimálne jeden
stánok s občerstvením. Jedným stánkom s občerstvením je možné obslúžiť aj dva sektory, ak je
umiestnený na hranici daných sektorov a má samostatné výdajné okienko pre jednotlivé sektory.
Na štadiónoch I.  ligy  môžu byť  použité  iba  sociálne  zariadenia,  ktoré  sú  napojené  na  verejnú
kanalizáciu a vodovod.“.
10. V čl. 14 ods. 8 sa slová „v prípade“ nahrádzajú slovami „pre prípad“.
11. V čl. 16 ods. 1 druhá veta znie: „Na štadiónoch I. ligy musí byť vchod a východ do VIP sektoru
zabezpečený samostatným elektronickým turniketom, oddeľujúcim VIP sektor od ostatných verej-
ných priestorov a sektorov.“

Kompletné znenie smernice je zverejnené na webovom sídle SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o infraštruktúre štadiónov. 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 11: Schvaľovanie návrhu Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ, ktorou sa ruší
a nahrádza Smernica o licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeže a licenčnom systéme
Grassroots zo 6. 11. 2012.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi mládeže a rozvoja Martinovi
Hasprúnovi, ktorý predstavil návrh novej smernice. Nová Smernice o licenčnom systéme mládeže
SFZ ruší a nahrádza  Smernica o licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeže a licenčnom
systéme Grassroots zo 6. 11. 2012.
Upravuje nasledovné zásadné zmeny:
- mení sa názvoslovie  v zmysle rozhodnutia VV o štruktúre a financovaní FA (FA =ÚTM, ÚTM=
Grassroots),
- v zmysle rozhodnutia VV SFZ o štruktúre a financovaní FA sa zmenili licenčné kritériá ohľadom
počtu dievčenských družstiev: FA musia mať povinne dve dievčenské družstvá (žiačky, juniorky)
a ÚTM jedno družstvo (žiačky),
- pri personálnom zabezpečení FA a ÚTM sa upravili požiadavky na trénerské licencie a dotovanú
funkciu športového riaditeľa mládeže,
- v Smernici sa doplnili povinné členské poplatky v kluboch, ktoré však v klube zostávajú a slúžia
na dofinancovanie mládežníckeho futbalu v klube (min. suma členského poplatku je pre FA 5 euro
a pre ÚTM 3 euro).

Táto smernica upravuje najmä:
a) postup orgánov SFZ v konaní  o  udelenie  licencie  mládeže  SFZ,  t.j.  licencie  Futbalovej

akadémie, licencie Útvaru talentovanej mládeže a licencie Čakateľa, 
b) práva a povinnosti osoby, alebo subjektu (futbalového klubu) žiadajúcej o udelenie licencie

uvedenej v písm. a) v konaní o jej udelenie,
c) financovanie držiteľa licencie

Kompletné znenie smernice je zverejnené na webovom sídle SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systému mládeže
SFZ, ktorá ruší  a  nahrádza Smernicu o licenčnom systéme Útvarov talentovanej  mládeže
a licenčnom systéme Grassroots zo dňa 6. novembra 2012.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu smernice, aby ju upravil v zmysle legislatívnych
pravidiel SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ.
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: 

MFK Záhorská Bystrica
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Bratislava-mesto)



Obecný športový klub Šúrovce
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Trnava)

Obecný športový klub Divinka - Lalinok
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Žilina)

FC LUMAX Horovce
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Považská Bystrica)

OFK Malé Kršteňany - Cukríkovo
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Prievidza)

Športový klub Nesluša
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Kysúc)

OFK Matejovce nad Hornádom
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: SOFZ Spišská Nová Ves)

Občianske združenie Telovýchovná jednota Milhostov
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Trebišov)

FC Petržalka
(právna forma: družstvo; OblFZ: Bratislava-mesto)

SOLID SPORT CENTER FÉNIX Nové Zámky
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Nové Zámky)

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 Výkonnému výboru prijať vyššie uvedené kluby za riadnych členov SFZ. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje za nových riadnych členov SFZ Športový klub Nesluša, OFK Matejovce
nad Hornádom, Občianske združenie Telovýchovná jednota Milhostov, FC Petržalka, SOLID
SPORT CENTER FÉNIX Nové Zámky, OFK Malé Kršteňany – Cukríkovo, MFK Záhorská
Bystrica,  Obecný  športový klub  Šúrovce,  Obecný športový  klub  Divinka –  Lalinok  a  FC
LUMAX Horovce.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch.

Slovenskému futbalovému zväzu boli doručená žiadosti nasledovných subjektov: 

ŽP Šport Podbrezová a FK Železiarne Podbrezová, a. s.
(Zánik klubu existujúceho ako obchodná spoločnosť ako dôsledok rozdelenia, článok 5 odsek 3



Smernice)

MFK Dubnica nad Váhom a FK Dubnica nad Váhom
(Osobitné  podmienky  postupu  pri  ekonomických  problémoch  pôvodného  klubu,  článok  13
Smernice)

FC Baník HN Prievidza&Handlová a MFK Handlová
(Postupy podľa  schválených zásad  uplatňovaných  pri  iných  spôsoboch uskutočňovania  právno-
organizačných zmien, článok 11 Smernice)

FC Petržalka akadémia a FC Petržalka
(Postupy podľa  schválených zásad  uplatňovaných  pri  iných  spôsoboch uskutočňovania  právno-
organizačných zmien, článok 11 Smernice)

TJ Poľnohopodár Sap a TJ Ňárad
(Zlúčenie občianskych združení v zmysle článku 6 odsek 1 Smernice) 

FK Spartak Bánovce nad Bebravou a FC Horses Šúrovce
(postup podľa článku 12 Smernice - zmena vlastníckych vzťahov v klube)

Futbalový klub CSM Tisovec a Mestský futbalový klub Tisovec
(postup podľa článku 6 Smernice - zlúčenie dvoch občianskych združení)

V zmysle Smernice článok 14 odsek 5 kladné stanoviská k žiadostiam klubov vydávajú Legis-
latívno-právne oddelenie, Ekonomický útvar, Matrika a Technický úsek SFZ. Všetky útvary dali
k doručeným žiadostiam kladné stanoviská a odporučili členom VV SFZ uvedené právno-organi-
začné zmeny schváliť. Všetky podklady sú dostupné k nahliadnutiu na Matrike SFZ.

Samostatne a osobitne posudzovali členovia VV SFZ právno-organizačnú zmenu v  kluboch  FK
Dukla Banská Bystrica a TJ ŠK Kremnička v zmysle postupu podľa článku 7 Smernice.
S  právno-organizačnou  zmenou  vyjadrili  súhlas  Legislatívno-právne  oddelenie  a  matrika.
Ekonomický útvar podmienil súhlas so zmenou úhrady mesačnej zbernej faktúry za mesiac máj
2017  vo  výške  2.543,-  €. Technický  úsek  podmienil  súhlas  splnením  podmienok  uvedených
v predloženom čestnom vyhlásení zo dňa 26. 6. 2017 v termíne do 7 dní.

Pokiaľ  išlo  o  rozbor  z  hľadiska  právneho,  členovia  VV SFZ obdržali  stanovisko  Legislatívno-
právnej komisie SFZ a Legislatívno-právneho oddelenia SFZ. Tí posudzovali a skúmali nasledovné:
VV  SFZ  pri  svojej  rozhodovacej  činnosti  o  schválení/neschválení  tej  konkrétnej  právno-
organizačnej  zmeny  môže  rozhodnúť  aj  s  odklonom  od  názoru  vyjadreného  v  stanoviskách
definovaných  v  čl.  14  ods.  5  Smernice  o  právno-organizačných  zmenách.  Vymedzenie
rozhodovania  VV SFZ v predmetnej  veci  (akým spôsobom a  na  základe  akých podkladov má
rozhodnúť) je definované v čl. 14 ods. 6 Smernice o právno-organizačných zmenách SFZ.
Vo vzťahu ku každej  pripravovanej  právno-organizačnej  zmene je  potrebné vykonať  posúdenie
súladu zamýšľanej právno-organizačnou zmenu s predpismi SFZ. LPO SFZ pri príprave stanoviska
podľa čl.  14 ods.  5 písm. a.)  Smernice o právno-organizačných zmenách posudzuje vždy súlad
v  s  predpismi  SFZ  v  závislosti  od  ich  právnej  sily.  Pri  posúdení  teda  logicky  posúdi  súlad
hierarchicky  najvyššieho  predpisu  na  SFZ  –  stanov  SFZ,  ktorým  toto  postavenie  priznávajú
samotné stanovy SFZ v čl. 7 ods. 1. Navyše, priamo na konkrétne ustanovenia stanov SFZ (článok
16 ods. 3 až 5, článok 24 a 28, článok 39 ods. 8 stanov SFZ) odkazuje aj ustanovenie čl. 14 ods. 6
písm. b.) Smernici o právno-organizačných zmenách.
Pri každej právno-organizačnej zmene je potrebné vykonať tzv. „test“ súladu s čl. 16 ods. 5 stanov
SFZ.  Aplikovanie  príslušného  ustanovenia  stanov  SFZ  má  svoje  opodstatnenie  v  každej



pripravovanej právno-organizačnej zmene, a to najmä v tom smere, že zmena právnej formy alebo
organizačnej štruktúry klubu alebo iný právny úkon vykonaný za účelom uľahčenia si  splnenia
športového kritéria a/alebo iného kritéria určeného riadiacim orgánom súťaže a/alebo za účelom
nadobudnutia licencie pre domácu majstrovskú súťaž, sú zakázané v záujme zachovania integrity
súťaže/športu. Pokiaľ by zamýšľaná právno-organizačná zmena prešla týmto „testom“, pristúpilo by
sa k aplikovaniu príslušných ustanovení Smernice o právno-organizačných zmenách, v opačnom
prípade  by  sa  to  považovalo  za  právno-organizačnú  zmenu,  ktorá  by  nemohla  byť  vykonaná
v  súlade  s  predpismi  SFZ  (na  túto  skutočnosť  poukazuje  i  samotná  Smernica  o  právno-
organizačných zmenách v čl.  14 ods. 1,  kde vyžaduje uskutočnenie právno-organizačnej zmeny
v súlade s predpismi SFZ). LPO SFZ v tomto smere konštatuje, že zamýšľaná právno-organizačná
zmena nevykazuje znaky porušenia čl. 16 ods. 5 Stanov SFZ. 
Pri  pristúpení  k posúdeniu súladu uvedenej právno-organizačnej  zmeny so Smernicou o právno-
organizačných  zmenách  SFZ  je  potrebné  vykonať  súlad  so  všetkými  ustanoveniami  uvedenej
smernice. Podľa predložených dokumentov je zrejmé, že vydražiteľ získa v rámci postupu podľa z.
č.  233/1995 Z.  z.  Exekučný poriadok právo súťaženia v jednotlivých vydražených majetkových
práv, ktoré boli spísané v rámci súpisu iných majetkových práv. Z uvedeného teda vyplýva, že sa
jedná o postup podľa čl.  7 Smernice o právno-organizačných zmenách SFZ – Postup voči klubu
podľa exekučného  poriadku.
Účelom exekučného konania je nútená realizácia rozhodnutia vykonaná zásahom do majetkových
práv povinného. Táto realizácia rozhodnutia sa vykonáva výhradne za podmienok vymedzených
v EP, CSP a ostatných právnych predpisoch s cieľom uspokojiť pohľadávku oprávneného, ktorá mu
bola priznaná vykonateľným exekučným titulom a dobrovoľne sa nesplnila.  Povinný zodpovedá
za splnenie pohľadávky celým svojím majetkom a oprávnený sa môže domáhať jej uspokojenia
z celého majetku povinného, okrem majetku, ktorý exekúcii nepodlieha, resp. je z nej vylúčený.
Exekúciu je možné vykonať iba na základe rozhodnutia, ktoré je vykonateľné – musí teda uplynúť
doba na dobrovoľné plnenie podľa rozhodnutia. Exekučné konanie sa začína na návrh oprávneného
alebo  jeho  právneho  nástupcu,  a  to  dňom  doručenia  tohto  návrhu  súdnemu  exekútorovi.
Upovedomením o začatí takejto exekúcie sa povinnému zakáže s týmito právami nakladať, spíšu sa,
ocenia a predajú na dražbe – účelom je získať výťažok, ktorý potom exekútor  rozvrhne medzi
oprávnených.  Z  dôvodu,  že  počas  exekučného  konania  môžu  nadobudnúť  vlastnícke  práva
k  postihnutým veciam  iné  osoby,  napríklad  vydražitelia,  je  preto  potrebné  zodpovedať  otázku
uplatňovania čl.  13 ods. 5 písm. c) uvedenej smernice.  Vydražiteľ, ako osoba,  ktorá sa v rámci
nútenej  realizácie  rozhodnutia  stane  vlastníkom  aj  práv  súťaženia  v jednotlivých  súťažiach
povinného, vzniká otázka, či má mať vydražiteľ poznateľnosť o všetkých záväzkoch povinného a či
má povinnosť preukazovať ich vysporiadanie v prípade uplatnenia postupu podľa čl. 7 Smernice
o právno-organizačných  zmenách  SFZ.  V rámci  dražby  nadobudne  okrem  iných  práv  aj  právo
súťaženia za ktoré zaplatil a splnil všetky zákonné náležitosti podľa právnych predpisov SR, aby
mohol predmetnými právami disponovať.

Na základe uvedeného preto požiadal SFZ o zodpovedanie otázky týkajúce sa splnenia obligatórne
vymedzených náležitostí v zmysle čl. 13 ods. 5 Smernice o právno-organizačných zmenách SFZ
na schválenie právno-organizačnej zmeny práve LPEK SFZ, ktorá je orgánom s právomocou na
výklad predpisov SFZ. V súvislosti s uvedeným boli položené na LPEK SFZ nasledujúce otázky,
ktoré boli nasledovne aj zodpovedané:

1. Vyžaduje  sa  v prípade  uplatnenia  postupu  podľa  čl.  7  Smernice  o právno-
organizačných zmenách –  Postup voči  klubu podľa exekučného poriadku,  splnenie
podmienky podľa čl. 13 ods. 5 písm. c) Smernice o právno-organizačných zmenách? 

Postup voči klubu podľa exekučného poriadku, splnenie podmienky podľa čl. 13 ods. 5 písm. c)
Smernice o právno-organizačných zmenách je očakávaný keďže príslušná smernica je v platnosti
a je  nevyhnutné podľa nej  postupovať.  Vysporiadanie  všetkých záväzkov právneho predchodcu,



však podľa nášho názoru  môže ale  nemusí  byť aj  fakticky zrealizované v momente  keď o tom
rozhoduje VV SFZ. Domnievame sa však, že vo vzťahu k postupu podľa čl. 7 Smernice postačuje
písomné  vyhlásenie  pôvodného  klubu  o spôsobe  a termíne  vysporiadania  týchto  záväzkov
a prehlásenie právneho nástupcu, že po nadobudnutí  práva súťaženia si  bude plniť všetky svoje
záväzky  vyplývajúce  zo  získaného  práva  súťaženia  a registračného  práva,  pričom  z hľadiska
právnej istoty podpisy všetkých zúčastnených by mali byť úradne osvedčené. 

2. V prípade uskutočnenia právno-organizačnej zmeny podľa čl. 7 Smernice o právno-
organizačných zmenách, postupom práv súťaženia v dražbe na vydražiteľa, pripúšťa
sa možnosť schváliť právno-organizačná zmenu aj po vyžrebovaní súťažného ročníka
podľa  čl.  14  ods.  9  Smernice  o právno-organizačných  zmenách,  najmä  ak  je  to
v záujme zachovania mládežníckeho futbalu?

V zmysle čl. 14 ods. 9 Smernice o právno-organizačných zmenách SFZ:
„Rozhodnutia  výkonného  výboru  podľa  odsekov  6  a  7  musia  byť prijaté najneskôr  pred
vyžrebovaním súťažného ročníka majstrovskej súťaže, do ktorej má byť zaradené družstvo klubu,
ktorý požiadal  o  právno-organizačnú zmenu.  Vo  výnimočných  prípadoch  môže  výkonný výbor
schváliť s prihliadnutím na integritu/regulárnosť súťaží iný termín.“
VV SFZ disponuje oprávnením vo výnimočných prípadoch schváliť právno-organizačnú zmenu aj
po vyžrebovaní súťažného ročníka. Problematika zachovania mládežníckeho futbalu by však mala
byť vždy preferovaná, pretože športová príprava je fenomén bez ktorého sa neposunie vpred žiadny
športovec.  Myslíme si, že VV SFZ musí vždy dôkladne posúdiť všetky okolnosti daného prípadu
a kolektívne  rozhodnúť  či  svoje  oprávnenie  uvedené  v  čl.  14  ods.  9  Smernice  o právno-
organizačných zmenách SFZ využije alebo nie. 

Na základe uvedeného možno konštatovať,  že VV SFZ disponuje oprávnením vo výnimočných
prípadoch  schváliť  právno-organizačnú  zmenu  aj  po  vyžrebovaní  súťažného  ročníka  (teda
kedykoľvek v priebehu súťaže). Podľa nášho názoru, nakoľko predmetom dražby boli práve práva
súťaženia  pre  mládežnícke  súťaže,  ktorých  vlastníkom  sa  stal  nový  subjekt  (vydražiteľ),  je
opodstatnené aby sa postupovalo v zmysle čl. 14 ods. 9 Smernice o právno-organizačných zmenách.

Navyše,  vždy  je  v záujme  Slovenského  futbalového  zväzu  postupovať  v súlade  s účelom
zachovania mládežníckeho futbalu. Myslí na to aj čl. 16 ods. 2 Stanov SFZ, ktorý cit.: „...Ak je to
v záujme rozvoja mládežníckeho futbalu, môže o udelení výnimky z dodržania územného princípu
rozhodnúť  výkonný  výbor  na  základe  odôvodnenej  žiadosti  klubu“,  alebo  Smernice  o právno-
organizačných  zmenách,  ktorú  cit.:  „V  prípadoch  hodných  osobitého  zreteľa,  najmä ak  je  to
v záujme zachovania a rozvoja mládežnického futbalu, sa právno-organizačné zmeny v klube môžu
uskutočniť aj iným spôsobom ako je uvedené v článkoch 4 až 10.“. Práve v takýchto prípadoch, ako
je uvedené vyššie, by sa malo pozerať na záujem zachovania mládežníckeho futbalu. 

Odhliadnuc od vyššie  uvedeného je  mimoriadne podstatné zdôrazniť,  že aj  Smernica o právno-
organizačných zmenách v čl. 14 ods. 6 vyžaduje, aby návrh na uskutočnenie právno organizačnej
zmeny bol schválený, ak nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práve toto
ustanovenie vyžaduje súlad predpisu SFZ s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vydraženého
práva súťaženia sa stal vlastníkom vydražiteľ v súlade so zákonom č. 233/1995 Z. z. Exekučný
poriadok, a teda v súlade s právnym predpisom, ktorý je súčasťou právneho poriadku Slovenskej
republiky.
Na záver je potrebné zdôrazniť, že pri uvedení stanoviska LPO SFZ sa jedná o subjektívny pohľad
na  zamýšľanú  právno-organizačnú  zmenu,  ktorá  sa  nemusí  stotožňovať  s  vnímaním  právno-
organizačnej zmeny členmi VV SFZ.

Členovia VV SFZ sa po diskusii rozhodli  posudzovať tento prípad ako prípad hodný osobitého



zreteľa v záujme zachovania a rozvoja mládežníckeho futbalu a hlasovali za právno-organizačnú
zmenu s podmienkou splnenia požiadaviek Technického a ekonomického úseku SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1)  VV SFZ  schvaľuje  právno-organizačné  zmeny  v kluboch  ŽP Šport  Podbrezová  –  FK
Železiarne Podbrezová, MFK Dubnica nad Váhom – FK Dubnica nad Váhom, FC Baník HN
Prievidza&Handlová – MFK Handlová, FC Petržalka akadémia – FC Petržalka, FK Spartak
Bánovce nad Bebravou - FC Horses Šúrovce, TJ Poľnohospodár Sap – TJ Ňárad, Futbalový
klub CSM Tisovec – Mestský futbalový klub Tisovec.
2) VV SFZ schvaľuje  právno-organizačné zmeny v kluboch FK Dukla Banská Bystrica a TJ
ŠK  Kremnička  s  odkladacou  podmienkou  vzťahujúcou  sa  na  splnenie  požiadaviek
Technického a ekonomického úseku SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1 (J.Kováčik)
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 14: Prerokovanie návrhu na ustanovenie riadiaceho orgánu II. ligy
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval, že zástupcovia SFZ absolvovali niekoľko stretnutí so zástupcami futba-
lových klubov II. ligy (ďalej len „FK II.L“), ktoré nedávno založili Asociáciu klubov II. futbalovej
ligy (ďalej len „AK II. FL“).
Prezident SFZ opakovane predniesol návrh SFZ na zriadenie Komisie SFZ pre riadenie súťaže II.
liga, ktorej členmi by boli zástupcovia FK II.L, resp. AK II. FL a predsedom profesionálny pracov-
ník SFZ. Návrh štatútu uvedenej komisie, ktorý členovia VV SFZ obdržali v podkladoch k tomuto
bodu, bol zaslaný aj zástupcom FK II.L.
V deň doručovania podkladov na zasadnutie VV SFZ obdržal SFZ oficiálne písomné stanovisko zá-
stupcov AK II. FL spolu s pripomienkami k návrhu štatútu Komisie pre riadenie súťaže II. liga,
ktoré budú do návrhu po prerokovaní zapracované ešte pred jeho konečným schvaľovaním VV SFZ
formou per rollam.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o stretnutiach  zástupcov  SFZ  a zástupcov  II.  ligy
týkajúcich sa ustanovenia riadiaceho orgánu II. ligy.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Správa o licenčnom cykle SFZ za súťažný ročník 2016/17
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil správu pripravenú manažérom klubového licenčného systému SFZ a licenčnou komisiou SFZ.
Z hľadiska  dodržania  termínov  licenčné  konanie  prebehlo  v súlade  so  schváleným  harmono-
gramom licenčného konania a požiadavkami platnej smernice.
Predloženie dokumentácie žiadateľmi o licenciu a jej preverovanie:
„Žiadatelia o udelenie licencie musia v termíne stanovenom licenzorom odoslať na preverovanie
dokumentáciu preukazujúcu splnenie požiadaviek všetkých licenčných kritérií.“



V podmienkach SFZ je to  15. marec roka, v ktorom začína nový ročník klubových súťaží UEFA
a FL. Dokumentácia k záväzkom po splatnosti sa zasiela až  1. 4.,  nakoľko do 31. 3. majú všetky
kluby možnosť vysporiadať záväzky, ktoré vznikli do 31. 12. predchádzajúceho roka.
Preverovanie plnenia požiadaviek kritérií klubmi bolo potrebné vykonať tak, aby do  20. 4. 2017
bola pripravená podkladová správa s odporúčaniami pre rokovanie POLK.  
Najväčšie nedostatky sa opätovne vyskytovali v dokumentácii finančných kritérií  (chýbajúce po-
tvrdenia zamestnancov, chýbajúca alebo audítorom nepreskúmaná doplňujúca finančná informácia,
nekompletné finančné informácie do budúcnosti, či finančný prehľad spracovaný manažmentom).
Naopak, takmer bez problémov bola dokumentácia k plneniu požiadaviek právnych a     najmä športo  -  
vých kritérií.
Rozhodovanie licenčných orgánov SFZ o udelení licencie:
„Rozhodovanie o  udelení licencií musí prebiehať na úrovni dvoch nezávislých licenčných orgánov
(ďalej len LO). V prípade, že licenciu neudelí POLK, žiadatelia o licenciu majú možnosť odvolať sa
na OOLK.“
Činnosť  LO  bola  v   tomto  licenčnom  cykle  podstatne  náročnejšia,  ako  v predchádzajúcom
licenčnom konaní, a nielen z dôvodu, že o udelení licencií musel v dvoch prípadoch rozhodnúť až
OOLK.  
Všetci členovia LO vykonávali svoje funkcie oprávnene a v súlade s požiadavkami  smernice,  Li-
cenčného  štandardu SFZ,  ako aj ďalších predpisov SFZ, o  čom  informovala aj „Správa o nezávis-
losti licenčných orgánov SFZ“, ktorú na svojom zasadnutí dňa 8. 6. 2017 prerokoval VV SFZ.
Vyhodnotenie licenčného cyklu a opatrenia do budúcnosti:
„Licenzor musí po ukončení každého cyklu udeľovania licencií vykonať jeho interný audit,  získať
spätnú  väzbu  od  futbalových  klubov,  ktoré  absolvovali  licenčné  konanie,  ako  aj  spätnú  väzbu
od  členov  licenčnej  administratívy  SFZ (ďalej  len  LA)  a  LO a všetky  tieto  informácie  využiť
pre prijatie takých opatrení, ktoré by mohli skvalitniť nasledujúci licenčný cyklus a celkový chod
klubového licenčného systému (ďalej len KLS).“ 
V príprave  na  licenčné  konanie  v  súťažnom ročníku  2016/2017 LA už  tradične  realizovala  aj
viacero  nadštandardných  a      voči  klubom  ústretových  krokov   (napr.  aktualizácia  špecifikácií
licenčnej  dokumentácie  viacerým  klubom,  asistencia  pri  vkladaní  údajov  do  UEFA FFP ITS,
spolupráca pri administrácii vstupu klubov do súťaží UEFA a nahlasovaní štadiónov – predbežných
miest v súťažiach UEFA 2017/2018 a pod.). 
Napriek tomu sa na strane klubov vyskytli viaceré problémy, o ktorých je potrebné sa zmieniť:
Niektoré  kluby  evidentne  podceňujú  význam  účasti na  licenčnom  workshope  (opakovane  sa
nezúčastňujú  napr.  Michalovce)  a nedoceňujú  tak   možnosť  získania  informácií,  či  prípadného
odkonzultovania  problémov  priamo  na  workshope.  Následne  sa  to  prejavuje  na  nízkej  úrovni
predloženej dokumentácie a niekedy aj neúspechu klubu v prvostupňovom konaní.
Michalovce boli  toho v tomto licenčnom cykle evidentným príkladom, keď predložili  najhoršie
pripravenú dokumentáciu zo všetkých klubov a  veľké problémy boli aj s  jej doplnením a prípravou
na odvolacie konanie. Podobne to bolo aj v prípade Prešova, ktorý čiastočne ospravedlňuje fakt, že
4  roky  hral  II.  ligu  a neabsolvoval  licenčné  konanie,  ktoré  sa  počas  tohto  obdobia  výrazne
pozmenilo. 
V súvislosti s klubmi II. ligy nemilo prekvapil aj ich nezáujem o     licenčný workshop,   keď z piatich
pozvaných – v čase konania workshopu možných postupujúcich do FL 2017/2018 – sa workshopu
nezúčastnil zástupca ani jedného klubu.
Kluby síce dodržali všetky termíny licenčného konania, no najmä pri doplňovaní chýbajúcej alebo
nekompletnej dokumentácie túto takmer bez výnimky zasielali až v poslednom možnom termíne,
kedy v prípade  nedostatkov  hrozí,  že  táto  dokumentácia  nemusí  byť  uznaná  pre  prvostupňové
konanie. 
Do začiatku nového licenčného cyklu je potrebné sa zamerať na:

kontrolu  plnenia opatrení  uložených klubom LO a kontrolu plnenia  splátkových kalendárov,
ktoré boli akceptované v licenčnom konaní;



interný audit KLS po ukončenom licenčnom cykle, vrátane vyhodnotenia čiastkových oblastí,
s prípravou na dozorový audit SGS (september 2017); 
získanie  spätnej  väzby od čo najväčšieho počtu  účastníkov licenčného konania  (kluby,  LA,
predsedovia LO) a zavedenie ich vhodných návrhov a podnetov do praxe;
priebežné  informovanie  klubov o  finančnom monitorovaní  v  rámci  „UEFA FFP“,  vloženie
údajov do systému UEFA CL&FFO ITS k 15.  7.  2017 a  ak to  bude potrebné aj  v  ďalších
termínoch UEFA FFP;
ďalšiu spoluprácu s ÚLK a KŠI v oblasti  kontroly plnenia licenčných kritérií,  týkajúcich sa
najmä infraštruktúry štadiónov (realizácia smernice „Infraštruktúra 2018“ v praxi) a aktualizácie
alebo doplňovania základných dokumentov štadiónov.

Záver:
Finančný rok 2016 viacerých klubov opäť skončil  stratou,  vo viacerých prípadoch  opakovanou
a pomerne vysokou (Senica,  Trnava, Ružomberok).  Stratový hospodársky výsledok (ďalej len
HV) však  dosiahli  aj  kluby,  u ktorých  to  nebývalo  v  minulosti  zvykom (napr.  FC ViOn Zlaté
Moravce-Vráble). Napriek tomu počet klubov, ktoré dokázali hospodáriť so ziskom mierne stúpol
a v tomto smere si najlepšie počínali Slovan Bratislava, Dunajská Streda, Trenčín a Žilina.  

Naďalej  pretrváva situácia,  že  viacero  klubov má  záporné  vlastné  imanie a  porušuje  kontrolné
finančné indikátory.  Je preto nevyhnutné, aby kluby realizovali opatrenia na zníženie svojich strát
alebo zvýšenie príjmov. Zatiaľ  sa touto cestou ako-tak úspešne vydali  najmä  Dunajská Streda
a Trenčín.  Opakovaný stratový HV môže byť dôvodom nezaradenia klubu do klubových súťaží
UEFA v prípade, že akumulovaná strata prekročí určitú hranicu.   

Vďaka dôslednej a zodpovednej práci finančných odborníkov LcK, sa v niekoľkých prípadoch opäť
podarilo predísť situácii,  ktorá by  mohla viesť k     neudeleniu licencie klubom   (Slovan Bratislava,
Michalovce,  Prešov).  Klubmi  bolo  pod  tlakom  neudelenia  licencie  vysporiadaných  viacero
súčasných i minulých záväzkov po splatnosti,  z ktorých najkomplikovanejší bol zrejme záväzok
1. FC Tatran Prešov, nakoľko tento už bol riešený aj rozhodnutím orgánov FIFA a udelením pokuty
za omeškanie jeho splatenia.   
Už po niekoľký raz správa zdôrazňuje, že nie je možné zaručiť, či kluby nemajú aj ďalšie záväzky,
napr.  voči  ich  dodávateľom tovarov,  či  poskytovateľom služieb,  za  dodávky energií,  prenájmy,
dopravu a pod.,  no zaručujeme, že dokumentácia každého klubu a ku každej oblasti  licenčných
kritérií, je vždy preverená s maximálnou zodpovednosťou.
Už  v blízkej  budúcnosti  by  sme  nemali  mať  problémy  s       infraštruktúrou  štadiónov  .  Pokračuje
realizácia  „Projektu  výstavby,  modernizácie  a rekonštrukcie  futbalových  štadiónov“,  vďaka
ktorému  má  už  väčšina  účastníkov  najvyššej  súťaže  svoje  rekonštruované  štadióny  vybavené
vyhrievaným trávnikom, turniketmi, či kvalitnejšími kamerovými systémami.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o licenčnom cykle SFZ za súťažný ročník 2016/17.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Schvaľovanie návrhu manuálu súťaže Slovnaft Cup-u 2017/2018
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh manuálu súťaže Slovnaft Cup-u 2017/2018 pripravený Oddelením riadenia súťaží SFZ
a SFZ Marketing, s.r.o.



Slovenský pohár (SLOVNAFT CUP) je najvyššia pohárová súťaž vo futbale na území Slovenskej
republiky vo vekovej kategórii mužov.
K naplneniu stanovených cieľov SFZ realizoval tieto opatrenia:
- zvýšenie počtu účastníkov pohárovej súťaže o kluby z regionálnych súťaží = následné zvýšenie
počtu hracích kôl,
- zmena nasadzovania a účasti klubov Fortuna ligy v jednotlivých kolách,
- úprava termínovej listiny súťaže
Ciele modelu súťaže:
- zatraktívnenie najvyššej pohárovej súťaže vo futbale,
- rozšírenie pohárového futbalu aj do nižších regionálnych súťaží,
- prilákanie nových marketingových partnerov,
- zvýšená medializácia a divácky záujem

Členovia VV SFZ schválili športovo-technické ustanovenia a marketingovo - ekonomické náleži-
tosti Slovnaft Cup-u pre súťažný ročník 2017/18.
Odmeny:
Futbalové kluby, ktoré sa prebojujú minimálne do semifinále Slovnaft Cup-u získajú vypísanú fi-
nančnú odmenu nasledovne:

Víťaz SC - 50 000 € 
Porazený finalista SC - 20 000 € 

Porazení semifinalisti SC - každý 5 000 €

Futbalový klub pôsobiaci  v  regionálnych majstrovských futbalových súťažiach,  t.j.  v  súťažiach
riadených  RFZ,  ktorý  dosiahne  najlepšie  umiestnenie  v  SC,  získa  vypísanú  finančnú  odmenu
vo výške 3 000 €. Pokiaľ dosiahne najlepšie umiestnenie viac ako jeden futbalový klub, rozhodne sa
o získaní takto vypísanej finančnej odmeny na základe kritérií stanovených Rozpisom slovenských
republikových súťaží vo futbale pre súťažný ročník 2017/2018.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh manuálu súťaže Slovnaft Cup-u 2017/2018.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Schvaľovanie návrhu plánu zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2017
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh časového harmonogramu zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2017, ktorý bol pripravený
s prihliadnutím na termínové listiny reprezentačných družstiev a štátne sviatky nasledovne:
- 31. augusta,
- 3. októbra,
- 7. novembra,
- 1. decembra,

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh plánu zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2017. 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18:  Prerokovanie návrhu splátkového kalendáru a zaradenie do súťaže klubu FC
Spartak Myjava
Bod otvoril  prezident  SFZ Ján Kováčik.  Odovzdal slovo predsedovi  ZsFZ p.  Pavlovi Šípošovi,
ktorý na začiatku zasadnutia požiadal o zaradenie tohto bodu do programu.
Informoval o liste adresovanom od prezidenta klubu Spartaka Myjava p. Pavla Halabrína, ktorý
predložil návrh splátkového kalendára za pokutu uloženú rozhodnutím Disciplinárnej komisie SFZ.
Uviedol, že pokuta a faktúra vo výške 75.000,- € je pre klub nezvládnuteľná. Postihy, ktoré orgány
SFZ a ZsFZ udeľujú sú likvidačné a povedú k tomu, že futbal na kopaniciach skončí.
Vo svojom liste tiež oznámil, že Spartak Myjava dňa 23.5. 2017 podal správnu žalobu k nezákon-
nosti rozhodnutia orgánov SFZ na civilný súd, ako aj návrh o odkladaný účinok tohto rozhodnutia.
Navrhol riešenie pre rozdelenie pokuty na splátky. Suma 30.000,- € je na dnes vedená na účte SFZ
ako kaucia za profesionálne zmluvy. Keďže klub v súčasnosti žiadne profesionálne zmluvy nemá,
mali by sa buď financie vrátiť alebo evidovať ako prvá splátka. Zvyšok navrhol rozdeliť do splátok
po 5.000,- € každý štvrťrok, čiže júl, október, január atď. do splatenia alebo rozhodnutia súdu. 
    
Členovia  VV  SFZ  tento  návrh  a  rozloženie  splátok  neakceptovali,  naopak  v  rámci  diskusie
jednomyseľne  odsúhlasili  splátkový  kalendár  s  termínom vyrovnania  poslednej  splátky  ku  dňu
31.5.2018.

Rovnako tak na požiadanie predsedu ZsFZ sa členovia VV SFZ v rámci úvahy a diskusie zaoberali
zaradením klubu Spartaka Myjava do súťaže. Opäť jednomyseľne dospeli k záveru a zhodli sa, že
klub má byť zaradený do súťaže ZsFZ v zmysle rozhodnutia Disciplinárnej komisii SFZ a tak bude
znieť i odporúčacie stanovisko pre zodpovedný riadiaci orgán ZsFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh splátkového kalendára pre klub FC Spartak Myjava s termínom
vyrovnania poslednej splátky ku dňu 31.5.2018 a odporúča riadiacemu orgánu ZsFZ zaradiť
družstvo do príslušnej súťaže ZsFZ v zmysle rozhodnutia Disciplinárnej komisie SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Diskusia
Informácia o liste SFZ adresovanom prezidentovi UEFA
J. Kováčik:
Informoval členov VV SFZ o osobnom liste adresovanom prezidentovi UEFA p. Aleksadrovi Čefe-
rinovi, bezprostredne po zápase ME U21 v Poľsku medzi rovesníkmi Talianska a Nemecka. Vý-
sledok tohto zápasu a najmä nedôstojné vystúpenie tímov, ktoré v posledných minútach svojou pasi-
vitou pripomínali  dohodu oboch celkov spôsobili  vyradenie nášho tímu. List  obsahoval žiadosť
o osobnú angažovanosť prezidenta UEFA zaoberať sa do budúcnosti modelom tohto šampionátu,
aby sa takýmto prejavom a následným úvahám predchádzalo.
Prezident UEFA reagoval promptne a rovnako osobným listom ubezpečil prezidenta SFZ, že sa
podnetom ohľadom modelu šampionátu bude zaoberať.



Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 28. júna 2017 v Poprade:

Uznesenie č. 81/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 82/17 VV SFZ:
VV SFZ odporúča  delegátom Konferencie  SFZ schváliť  Výročnú správu SFZ za obdobie roka
2016.

T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 83/17 VV SFZ:
1)  VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ odporúča Konferencii SFZ zaradiť mesto Dubnica do projektu výstavby, rekonštrukcie
a  modernizácie  futbalových  štadiónov  a  prerozdeliť  zvyšnú  sumu 900 tis. EUR  z  odčleneného
projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici na výstavbu štadióna NTC SFZ v Poprade vo výške
150 tis. EUR a na výstavbu futbalového štadióna v meste Dubnica v objeme 750 tis. EUR.

3) VV SFZ odporúča Konferencii SFZ nahradiť v projekte pôvodne odporúčané mesto Lučenec
mestom  Spišská  Nová  Ves  a  zaradiť  ho  do  realizácie  projektu  výstavby,  rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 84/17 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie  činnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň
a pozorovateľov rozhodcov za jarnú časť súťažného ročníka 2016/17.
2)  VV  SFZ  schvaľuje  nominačné  listiny  rozhodcov,  asistentov  rozhodcov,  rozhodkýň
a  pozorovateľov  rozhodcov  na  súťažný  ročník  2017/18  s  jednou  zmenou,  oznámenou  priamo
na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Marián Ružbarský

Uznesenie č. 85/17 VV SFZ:
1)  VV SFZ berie na vedomie správu  o činnosti delegátov stretnutí SFZ za jarnú časť súťažného
ročníka 2016/17.
2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín delegátov stretnutí SFZ na súťažný ročník 2017/18.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 86/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje  návrh  na  zmenu  a  doplnenie  Registračného  a  prestupového  poriadku  SFZ
s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 87/17 VV SFZ:
VV  SFZ  schvaľuje  návrh  na  zmenu  a  doplnenie  Súťažného  poriadku  SFZ  s  pripomienkami
vznesenými priamo na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 88/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk.



T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 89/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o infraštruktúre štadiónov. 
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 90/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systému mládeže SFZ,
ktorá ruší a nahrádza Smernicu o licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeže a licenčnom
systéme Grassroots zo dňa 6. novembra 2012.
2)  VV SFZ  ukladá  predkladateľovi  návrhu  smernice,  aby  ju  upravil  v  zmysle  legislatívnych
pravidiel SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 91/17 VV SFZ:
VV SFZ  schvaľuje  za  nových  riadnych  členov  SFZ  Športový  klub  Nesluša,  OFK  Matejovce
nad  Hornádom,  Občianske  združenie  Telovýchovná  jednota  Milhostov,  FC  Petržalka,  SOLID
SPORT  CENTER  FÉNIX  Nové  Zámky,  OFK  Malé  Kršteňany  –  Cukríkovo,  MFK  Záhorská
Bystrica, Obecný športový klub Šúrovce, Obecný športový klub Divinka – Lalinok a FC LUMAX
Horovce.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 92/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje právno-organizačné zmeny v kluboch ŽP Šport Podbrezová – FK Železiarne
Podbrezová,  MFK  Dubnica  nad  Váhom  –  FK  Dubnica  nad  Váhom,  FC  Baník  HN
Prievidza&Handlová  –  MFK  Handlová,  FC  Petržalka  akadémia  –  FC  Petržalka,  FK  Spartak
Bánovce nad Bebravou - FC Horses Šúrovce, TJ Poľnohospodár Sap – TJ Ňárad, Futbalový klub
CSM Tisovec – Mestský futbalový klub Tisovec.
2) VV SFZ schvaľuje  právno-organizačné zmeny v kluboch FK Dukla Banská Bystrica a TJ ŠK
Kremnička  s  odkladacou  podmienkou  vzťahujúcou  sa  na  splnenie  požiadaviek  Technického
a ekonomického úseku SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 93/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o stretnutiach zástupcov SFZ a zástupcov II. ligy týkajúcich
sa ustanovenia riadiaceho orgánu II. ligy.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 94/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu o licenčnom cykle SFZ za súťažný ročník 2016/17.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 95/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh manuálu súťaže Slovnaft Cup-u 2017/2018.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment




	1. Boli vydané stavebné povolenia k výstavbe futbalových štadiónov v Trenčíne, Prievidzi, Michalovciach, a Košiciach (1. etapa).
	2. Na štadióne v Skalici boli ukončené práce na výstavbe umelého osvetlenia, na štadióne v Trenčíne bolo zrealizované vyhrievanie trávnika.
	3. Pokračujú práce na realizácii výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov v Dunajskej Strede, Humennom a najmä Žiari nad Hronom, kde je plánované oficiálne ukončenie v prvej polovici júla 2018.
	Výkonný výbor SFZ odporučil na svojom zasadnutí dňa 11.4.2017 Konferencii SFZ zaradenie miest Lučenec a Liptovský Mikuláš do projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov na roky 2013-2022, pričom v oboch prípadoch navrhol schváliť výšku finančnej podpory 750tis. EUR.
	Keďže Konferencia SFZ schválila na svojom mimoriadnom zasadnutí v júli 2013 pre Banskú Bystricu sumu podpory vo výške 2,4 mil. EUR, pre rozdelenie zvyšnej sumy 900 tis. EUR bolo navrhnuté:
	a) odporučiť Konferencii SFZ navýšenie finančného príspevku na výstavbu štadióna NTC SFZ v Poprade v objeme 150tis. EUR a
	b) odporučiť Konferencii SFZ schváliť zaradenie jedného z kandidujúcich miest (Šamorín, Martin, Spišská Nová Ves alebo Dubnica nad Váhom) do projektu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov na roky 2013-2022, so schválením finančnej podpory vo výške 750 tis. EUR.

