
Zápisnica č. 09/17 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 7. novembra

2017 v Bratislave.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Tibor Végh - zástupca ÚLK
Petr Kašpar – 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
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky

Ospravedlnený: Milan Lešický – zástupca trénerov

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

Program:

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie

futbalových štadiónov
4. Schvaľovanie výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok

a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej
etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

5. Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci a finančnej podpore futbalovej
infraštruktúry športového rezortu X-Bionic Sphere v Šamoríne

6. Schvaľovanie návrhu na zvolanie volebnej Konferencie SFZ
7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice SFZ k vzdelávaniu

trénerov
8. Schvaľovanie návrhu na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ
9. Správa o SGS audite licenčnej administratívy SFZ
10. Informácia o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému

v podmienkach SFZ
11. Ustanovenie člena licenčnej komisie SFZ - odborníka pre licenčné kritériá
12. Schvaľovanie termínu na zasielanie návrhov dejiska finále Slovnaft Cup-u

súťažného ročníka 2017/18 
13. Informácia o doplnenej Správe kontrolóra SFZ k zaslaným podaniam Hlavnému

kontrolórovi športu a Generálnemu sekretárovi SFZ ohľadom Slovenského
futsalu

14. Informácia o záveroch z prvého stretnutia pracovnej skupiny pre prípravu Zmlu-
vy o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle sociálneho dialógu UEFA



15. Informácia o záveroch z konferencie Šport a právo konanej v dňoch 12.-13. ok-
tóbra 2017 v Poprade

16. Informácia  o  odohraných  zápasoch  reprezentačných  družstiev  SR  za  obdobie
mesiaca október 2017

17. Prerokovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
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 o rozšírenie programu o bod s názvom „Ustanovenie člena Komisie SFZ
pre riadenie II. ligy“. 

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 vykonal GS SFZ Jozef Kliment.

Uznesenie č. 115/17 VV SFZ:
1)  VV SFZ berie  na vedomie informáciu o realizácii  projektu výstavby ihrísk s umelou trávou
financovaného  z  programu  UEFA HatTrick  IV  a  projektu  podpory  rekonštrukcie  a  výstavby
futbalovej infraštruktúry. 
2)  VV SFZ  poveruje  ZsFZ,  aby  prerokoval  a  navrhol  ďalší  postup  v  prípade  ihrísk  v  Nitre
a v Dvoroch nad Žitavou, ktoré doposiaľ nedodali záväzné stanovisko k projektu.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
O  ďalšom  postupe  v  prípade  ihrísk  v  Nitre  a  v  Dvoroch  nad  Žitavou  informoval  priamo
na zasadnutí predseda ZsFZ.

Uznesenie č. 119/17 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho
dorastu.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi prerokovať návrh s klubmi prostredníctvom Technického úseku
SFZ a predsedov RFZ a následne tento materiál predložiť na schválenie až po volebnej februárovej
konferencii.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
Táto úloha je dlhodobá a časovo podmienená splnením po skončení tohto volebného obdobia.

Uznesenie č. 123/17 VV SFZ:
1)  VV SFZ berie  na vedomie informáciu o zaslaných podaniach Hlavnému kontrolórovi  športu
a GS SFZ ohľadom Slovenského futsalu.
2)  VV SFZ berie na vedomie Správu kontrolóra SFZ o vykonaní kontroly na Slovenskom futsale
a odporúča správu rozšíriť o stanovisko Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ.



3)  VV  SFZ  ukladá  Slovenskému  futsalu  zvolať  mimoriadne  zasadnutie  najvyššieho  orgánu
Slovenského futsalu so zabezpečením účasti kontrolóra SFZ.
4) VV SFZ ukladá Slovenskému futsalu, aby v zmysle § 9 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
schválil Výročnú správu najvyšším orgánom Slovenského futsalu.
5)  VV  SFZ  pozastavuje  ďalšie  financovanie  Slovenského  futsalu  do  splnenia  povinností
vyplývajúcich z vyššie uvedených uznesení.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Tento bod je predložený samostatne priamo na zasadnutí, týka sa doplnenia Správy kontrolóra SFZ
o stanovisko Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie
futbalových štadiónov
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik.  Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý zhrnul informácie o najdôležitejších skutočnostiach týkajúcich sa projektu:

1. Bola ukončená realizácia 2. etapy výstavby futbalového štadióna v Dunajskej Streda a dňa
3. novembra 2017 sa bude konať jeho slávnostné otvorenie.

2. Pokračujú práce na realizácii výstavby futbalového štadióna v Humennom.

3. Vláda  SR  v súvislosti  s vyradením  Mesta  Banská  Bystrica  z projektu  v  nadväznosti
na  závery  Konferencie  SFZ  zo  dňa  29.6.2017  prijala  dňa  4.10.2017  uznesenie  č.  457,
ktorým schválila:

 zaradenie  miest  Liptovský  Mikuláš,  Spišská  Nová  Ves  a Dubnica  nad  Váhom
do  projektu výstavby,  rekonštrukcie  a  modernizácie  futbalových  štadiónov,
a  to  vrátane  vyčlenenia  sumy  750tis.  eur  na  realizáciu  projektu  pre  každé
z uvedených miest ,

 vyčlenenie zvyšnej sumy 150tis. eur na realizáciu projektu výstavby NTC Poprad,

 vyčlenenie  sumy  800tis.  eur  na  zabezpečenie  majetkovo-právneho  vysporiadania
štadióna  Štiavničky  z dôvodu,  že  tento  štadión  bude  v blízkej  budúcnosti
prebudovaný  na  Národný  atletický  štadión  s možnosťou  využitia  aj  na  futbalové
aktivity  a je  nevyhnutné  zabezpečiť  vysporiadanie  majetkovo-právnych  vzťahov
s  bývalým  investorom  tak,  aby  sa  dosiahlo  následné  spustenie  projektu
bez  problémov  a  možných  zdržaní,  ktoré  by  mohlo  spôsobiť  uplatňovanie
finančných  nárokov  týkajúcich  sa  majetkovej  podstaty  štadióna  zo  strany tretích
subjektov.

4. Vláda SR zároveň ešte na svojom zasadnutí dňa 24.7.2017 prijala uznesenie č. 353, ktorým
okrem iného schválila:

 vyčlenenie sumy 1,5mil. Eur na  dostavbu futbalového štadióna v Dunajskej Strede
ako ďalšiu fázu realizácie projektu výstavby tohto štadióna,

 vyčlenenie sumy 1,5mil. Eur na vybudovanie futbalovej akadémie v Ružomberku.

5. Dňa 30.10.2017 boli v súlade s vyššie uvedenými uzneseniami vlády SR podpísané zmluvy
o poskytnutí  finančných  prostriedkov  zo  štátneho  rozpočtu  prostredníctvom  rozpočtu



Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  Slovenskej  republiky  pre  oblasť  športu
na  národný  športový  projekt  „výstavby,  modernizácie  a rekonštrukcie  športovej
infraštruktúry národného významu“.

6. Vzhľadom k čerpaniu úveru zo SZRB a časovému harmonogramu realizácie výstavby futba-
lového štadióna v Humennom, podpísal SFZ dňa 12.10.2017 dodatok č. 3 k Zmluve o spolu-
práci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Humen-
nom medzi SFZ a spoločnosťou 1.Humenská, a.s.

7. Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo dňa 30.10.2017 ukončenie Zmluvy o spolupráci
pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prievidzi medzi
mestom Prievidza a Slovenským futbalovým zväzom.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou
financovaného z programu UEFA HatTrick IV a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry.
2) VV SFZ berie na vedomie uznesenie vlády č. 353 a 457, ako aj podpis zmlúv medzi SFZ
a MŠVVaŠ SR k predmetným projektom.
3) VV SFZ ukladá prezidentovi SFZ zabezpečiť realizáciu predmetných projektov v súlade
s uzneseniami vlády a podpísanými zmluvami.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Schvaľovanie výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok a schvaľovanie
kritérií pre posudzovanie predložených žiadostí v rámci druhej etapy projektu podpory re-
konštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval, že dňa 30.10.2017 bola v súlade s príslušným uznesením vlády SR č.
353 podpísaná zmluva o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na národný športový projekt
„podpora rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ prostredníctvom roz-
počtu  MŠVVaŠ SR na realizáciu  národného športového projektu  v celkovej  sume 6 mil.  EUR.
Na základe tejto skutočnosti bude možné podpísať zmluvy s jednotlivými úspešnými uchádzačmi
(partnermi) v projekte a následne zahájiť plnohodnotne realizáciu prvej etapy projektu v jednotli-
vých mestách a obciach.
Pri rokovaniach so zástupcami MŠVVaŠ SR podarilo zabezpečiť stanovenie jednotných podmienok
realizácie investícií  v jednotlivých mestách a obciach v oboch etapách projektu,  čo znamená,  že
kritériá financovania projektov, podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok,
ako aj kritériá pre posudzovanie predložených žiadostí v druhej etape nie je potrebné upraviť oproti
výzve zverejnenej v prvej etape projektu.
Cieľom projektu  je  vybrať  projekty  zamerané  na  futbalovú  infraštruktúru  po  celom Slovensku
na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel pod-
pory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany.
V prvej etape projektu bolo vybraných 163 úspešných žiadateľov s finančným príspevkom v cel-
kovej sume 2,8mil. EUR, pričom ku dňu vypísaniu tejto výzvy jeden z uchádzačov z projektu od-
stúpil, čím sa suma jemu prisúdenému finančnému príspevku (10.000,- EUR) prerozdelí v rámci
druhej etapy projektu.  

Účel poskytnutia finančného príspevku na  „ rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“



 tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou

 hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov

 rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov

 rekonštrukcia  a  výstavba  zázemia  (šatne,  sociálne  priestory,  regenerácia,  posilňovňa)
futbalových ihrísk a štadiónov

Výška alokovaných prostriedkov na druhú etapu projektu pre rok 2018

 3 210.000,- EUR (pri  dodržaní  regionálneho  princípu  v  rámci  celého  projektu:  10%
BFZ, 30% ZsFZ, SsFZ a VsFZ)

Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt

 minimálne 10.000,- EUR, maximálne 50.000,- EUR

Termín predkladania žiadostí / projektov

 31.1.2018

Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí / projektov

 28.2.2018

Povinné spolufinancovanie zo strany partnera

 25% z celkovej sumy (Príklad: Pokiaľ by bola výška podpory SFZ 30.000,- EUR = 75%,
potom povinné spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,- EUR = 25%)

Povinné súčasti žiadosti

 jednoduchá architektonická štúdia (nákres, popis)

 popis projektu a jeho budúceho využitia

 časový harmonogram realizácie projektu (ukončené najneskôr do 31.12.2018)

 položkovitý  rozpočet  projektu  po  jednotlivých  objektoch  s  uvedením  výšky
spolufinancovania

 zdokladovanie majetkovo-právnych vzťahov k predmetu výstavby / rekonštrukcie

 informácia  k  práci  klubu  s  mládežou  (súťaže,  počty  družstiev  a  hráčov,  odchovanci,
reprezentanti)

Kritériá pre posúdenie predložených  žiadostí

 budúce využitie infraštruktúry pre potreby mládežníckych družstiev

 celkový počet mládežníckych družstiev

 kvalita predloženého projektu

 účelnosť použitia finančných prostriedkov

 možnosť využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ 

 výška spolufinancovania partnera

 regionálny princíp (v pomere 10:30:30:30)

V rámci diskusie sa členovia VV SFZ zhodli, že je vhodné upraviť pôvodne navrhovaný termín
na predkladanie žiadostí z 15. februára 2018 na 31. januára 2018, teda o 15 dní skôr.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ  schvaľuje  výzvy  na  predkladanie  žiadostí  o finančný  príspevok  a  schvaľovanie



kritérií  pre  posudzovanie  predložených  žiadostí v rámci  druhej  etapy  projektu  podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
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 o spolupráci a finančnej podpore futbalovej infra-
štruktúry športového rezortu X-Bionic Sphere v Šamoríne
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý zrekapituloval informácie týkajúce sa projektu podpory futbalovej infraštruktúry
v Šamoríne:
VV SFZ na svojom zasadnutím konanom dňa 11.4.2017 odporučil Konferencii SFZ zaradenie miest
Lučenec a Liptovský Mikuláš, resp. na svojom zasadnutí konanom dňa 28.6.2017 prijal uznesenie,
ktorým odporučil  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.
Konferencia SFZ následne na svojom zasadnutí konanom dňa 29.6.1017 po stiahnutí žiadostí mesta
Lučenec  a mesta  Martin  o zaradenie  do  daného  projektu,  schválila  zaradenie  miest  Liptovský
Mikuláš,  Spišská  Nová  Ves  a  Dubnica  nad  Váhom  do  projektu  rekonštrukcie,  modernizácie
a výstavby futbalových štadiónov na roky 2013-2022, so schválením finančnej podpory vo výške
750 tis. EUR.
Mesto Šamorín nebolo zaradené do uvedeného projektu okrem iného aj z toho dôvodu, že SFZ už
v danom  regióne  podporil  viacero  infraštruktúrnych  projektov  a zároveň  preto,  že  v priamej
blízkosti  Šamorína  (v Čilistove)  bol  v nedávnej  dobe  vybudovaný  športový  rezort  X-BIONIC
SPHERE, ktorého služby pravidelne využíva SFZ pre potreby reprezentačných výberov SR, najmä
reprezentačného „A“ tímu.
Keďže športový rezort X-BIONIC SPHERE je svojím charakterom, komplexnosťou poskytovaných
služieb,  ale  najmä  dispozíciou  športovísk  unikátnym  a najväčším  športovým  komplexom
na Slovensku, je v záujme SFZ, aby aj futbalová infraštruktúra v rámci tohto športového rezortu
bola na primeranej úrovni, v požadovanej kvalite a dostatočnom rozsahu, pričom ku dnešnému dňu
disponuje  športový  rezort  len  jedným  futbalovým  ihriskom  v rámci  atletického  štadióna.
Z uvedeného  dôvodu  navrhujeme  podporiť  výstavbu  ďalšej  futbalovej  infraštruktúry  v areáli
športového  rezortu  X-BIONIC  SPHERE,  konkrétne  dvoch  trávnatých  tréningových  ihrísk
so štandardným rozmerom 105m x 68m.    
V nadväznosti na uvedené skutočnosti bola vypracovaná zmluva o spolupráci  a finančnej podpore
výstavby  futbalovej  infraštruktúry  športového  rezortu  X-BIONIC  SPHERE  v Šamoríne, ktorú
v prílohe predkladám, a na základe ktorej sa X-BIONIC SPHERE poskytnú v roku 2018 účelovo
určené finančné prostriedky vo výške 500.000,-  eur  z investičného programu FIFA FORWARD
v rámci realizácie projektu výstavby dvoch trávnatých tréningových ihrísk.
Ako  protihodnotu  za  poskytnutie  finančných  prostriedkov  bude  SFZ  oprávnený  bezodplatne
využívať futbalovú infraštruktúru športového rezortu po dobu 20 rokov, a to na účely organizácie
tréningových  zrazov,  kempov  a sústredení  mládežníckych  reprezentácií  SR,  na  organizáciu
priateľských medzištátnych stretnutí mládežníckych reprezentácií SR a na organizáciu tréningových
zrazov a sústredení reprezentácie SR „A“, pričom 1 z tréningových futbalových ihrísk a futbalové
ihrisko  v rámci  atletického  štadióna  bude mať  SFZ k dispozícii  v počte  minimálne  4  podujatia
kvartálne, pričom využitie týchto ihrísk nesmie počas doby 3 kalendárnych mesiacov trvať v súhrne
dlhšie ako 20 dní, resp. 5 dní.
Kompletné znenie návrhu zmluvy mali  členovia VV SFZ k dispozícii  pred zasadnutím v rámci
obdržaných materiálov. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci a finančnej podpore futbalovej infraštruktúry
športového rezortu X-Bionic Sphere v Šamoríne. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zvolanie volebnej Konferencie SFZ
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  právnemu  expertovi  a  projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý zhrnul základné informácie týkajúce sa volebnej
konferencie:
V zmysle článku 46 odsek 1 Stanov SFZ riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou sa
vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky.
V zmysle článku 46 odsek 2 Stanov SFZ pre volebnú konferenciu platia ustanovenia upravujúce
riadnu konferenciu.
V zmysle článku 46 odsek 3 Stanov SFZ riadne voľby do orgánov SFZ volených na volebnej
konferencii  vyhlasuje volebná komisia  tak,  aby sa konali  najneskôr 30 dní  po uplynutí  štyroch
rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.
V zmysle článku 40 odsek 5 Stanov SFZ na volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky
sa uskutočňujú voľby prezidenta,  ostatných členov výkonného výboru,  predsedu a podpredsedu
disciplinárnej  komisie,  predsedu  a  podpredsedu  odvolacej  komisie,  predsedu  a  podpredsedu
prvostupňového  orgánu  licenčného  konania  a  predsedu  a  podpredsedu  odvolacieho  orgánu
licenčného konania.
V zmysle  článku  51  odsek  2  písm.  i)  Stanov  SFZ výkonný  výbor  schvaľuje  návrh  programu
a zvoláva zasadnutie volebnej konferencie, riadnej konferencie a mimoriadnej konferencie.
V zmysle článku 57 odsek 1 Stanov SFZ volebná komisia pripravuje, organizuje, riadi a kontroluje
voľby do orgánov SFZ na konferencii, vyhlasuje ich výsledky a plní ďalšie úlohy pri voľbách podľa
predpisov SFZ.
V zmysle článku 42 odsek 3 písm. a) až c), e) Stanov SFZ do výlučnej pôsobnosti konferencie patrí
voľba prezidenta a ostatných členov výkonného výboru, voľba kontrolóra a jeho náhradníka, voľba
a odvolávanie predsedov a podpredsedov kontrolných orgánov a orgánov na riešenie sporov vrátane
licenčných  orgánov,  voľba  a  odvolávanie  členov  dopingového  senátu  odvolacej  komisie,  ktorý
rozhoduje v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel a ich náhradníkov.
V zmysle článku 4 odsek 3 a článku 5 odsek 3 Rokovacieho poriadku Konferencie SFZ výkonný
výbor z navrhnutých kandidátov za člena mandátovej a návrhovej komisie odporučí konferencii
šiestich  členov  mandátovej  komisie  a šiestich  členov  návrhovej  komisie  v takom  zložení,  aby
v každej komisii bol jeden člen zástupcom profesionálneho futbalu, štyria členovia boli zástupcami
amatérskeho futbalu (jeden za každý regionálny zväz) a jeden člen bol pracovníkom administratívy
SFZ; ak člena mandátovej komisie alebo návrhovej komisie príslušný člen SFZ nenavrhol, navrhne
ho generálny sekretár.

Deň konania Konferencie SFZ bol určený na 2. februára 2018. Miesto konania a program volebnej
konferencie SFZ bude predstavený na decembrovom zasadnutí VV SFZ. 
Bolo navrhnuté,  aby v termíne  do 4. decembra 2017  boli  predložené všetky návrhy na členov
mandátovej komisie,  členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Rovnako  bol  predložený  návrh,  aby  VV SFZ  odporučil  volebnej  komisii  SFZ  vyhlásiť  voľby
do orgánov SFZ volených konferenciou na 2. februára 2018 v dostatočnom časovom predstihu, aby
boli dodržané všetky lehoty podľa predpisov SFZ súvisiace s voľbami.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 2. februára 2018.
2)  VV  SFZ  odporúča  volebnej  komisii  SFZ  vyhlásiť  voľby  do  orgánov  SFZ  volených
konferenciou na 2. februára 2018 v dostatočnom časovom predstihu, aby boli dodržané všetky
lehoty podľa predpisov SFZ súvisiace s voľbami.
3) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi, prezidentovi ÚLK a predsedom Regionálnych
futbalových zväzov, aby do termínu 4. decembra 2017 predložili návrhy kandidátov na členov
mandátovej komisie a členov návrhovej komisie.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval  o  predloženom  návrhu  na  zmenu  a  doplnenie  smernice  obsahujúcej  podmienky
pre získavanie a uznávanie trénerských licencií,  zásady zabezpečovania školení trénerov futbalu
a futsalu, podmienky a požiadavky na predlžovanie trénerských licencií.
SFZ touto smernicou zabezpečuje systém vzdelávania trénerov futbalu pre svojich individuálnych
členov, ktorým tak umožňuje získať odbornú spôsobilosť na vedenie tréningu a ďalšie pôsobenie
vo futbalových družstvách, v kluboch a v orgánoch SFZ.
Podstatná časť úpravy smernice sa dotýkala najmä futsalu. SFZ zabezpečuje aj vzdelávanie trénerov
futsalu.  Všetky usmernenia platné pre futbal sú rovnako platné pre futsal,  ak to v jednotlivých
článkoch tejto smernice nie je zadefinované samostatne pre futsal.
Kompletné  znenie  smernice  bude  po  úpravách  Legislatívno-právneho  oddelenia  SFZ  v  zmysle
legislatívnych pravidiel SFZ zverejnené na webovom sídle SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov. 
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 na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Išlo o bod, ktorý bol na predchádzajúcom zasadnutí VV
SFZ  odložený  kvôli  potrebe  doplnenia  podkladov  o  ďalšie  informácie.  Pre  rekapituláciu  bolo
zopakované,  že  SFZ  po  likvidácii  a  majetkovo-právnom  vysporiadaní  Slovenského  združenia
telesnej  kultúry  nadobudol  do  svojho  vlastníctva  niekoľko  nehnuteľností  (9  budov +  pozemok
pod športovou halou v  Nitre).  Po  komplexnej  revízii  nehnuteľností  poverenou  osobou,  dostalo
vedenie SFZ odporučenie predaja vybraných budov, nakoľko si vyžadujú vysoké investície v rámci
rekonštrukcie. 
Vyhotovený  znalecký  posudok  konštatuje,  že  technický  stav  budov  je  priemerný,  v  objektoch
absentuje  pravidelná  údržba,  vyžadujú  si  rekonštrukciu  strechy,  výmeny  okien,  modernizáciu
podláh, obkladov a vykonanie ďalších stavebných prác na zvýšenie štandardu priestorov.
Z uvedeného dôvodu bolo predložené na schválenie odpredaj  nehnuteľnosti  (budovy) zapísanej
na LV č. 1549, parc. č. 963 v katastrálnom území Martin a pozemkov zapísaných na parc. č. 962/1,
963 a 968.  
Na  tejto  nehnuteľnosti  je  potrebné  nevyhnutne  vykonať  rekonštrukciu  vnútorných  priestorov
(podlahy,  stierky,  sanita,  WC),  odizolovanie  budovy zospodu,  výmenu okien,  zateplenie  fasády



a rekonštrukciu rozvodov energií (elektrika, voda, plyn). Odhadované náklady v sume od 120-140
tisíc eur.
Záujem o túto nehnuteľnosť prejavila fyzická osoba, klient realitnej kancelárie, ktorý napriek stavu,
v akom sa  budova nachádza a  napriek  predpokladaným ďalším vstupným investíciam navrhol
kúpnu cenu vo výške 115 tisíc eur. 
V druhom prípade išlo o odpredaj nehnuteľností (budovy a pozemku) zapísanej na LV č. 7295, parc.
č. 309/2 v katastrálnom území Lučenec.
V prípade tejto budovy sú na rekonštrukciu vnútorných priestorov (podlahy, stierky, sanita, WC),
výmeny  okien,  zateplenia  fasády,  rekonštrukcie  rozvodov  energií  (elektrika,  voda,  plyn)
odhadované náklady v sume od 200-250 tisíc eur.
Záujem o túto nehnuteľnosť prejavila obchodná spoločnosť, ktorá je ochotná za budovu v stave,
v akom sa nachádza vyplatiť  sumu vo výške  170 tisíc  eur bez DPH.  Naviac po rekonštrukcii
budovy plánuje naďalej priestory prenajímať ObFZ Lučenec. 
Znalecké  posudky,  ktoré  určili  všeobecnú  hodnotu  nehnuteľností mali  členovia  VV  SFZ
k nahliadnutiu priamo na zasadnutí. V rámci výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností boli brané
znalcom do  úvahy  vplyvy  ako:  poloha  nehnuteľnosti  v  danej  obci  –  vzťah  k  centru,  súčasný
technický  stav,  prevládajúca  zástavba  v  okolí,  príslušenstvo  nehnuteľnosti,  konfigurácia  terénu,
pripravenosť  inžinierskych  sietí,  doprava  v  okolí  nehnuteľnosti,  občianska  vybavenosť,  kvalita
životného prostredia , možnosti zmeny v zástavbe, dosahovanie výnosu z nehnuteľností a ďalšie iné
vplyvy.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  schvaľuje  návrh  na  odpredaj  nehnuteľností  v  majetku  SFZ  v mestách  Martin
a Lučenec.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Správa o SGS audite licenčnej administratívy SFZ
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval,  že  na  základe  poverenia  UEFA vykonal  dňa  31.  augusta  2017  nezávislý  audítor
certifikačnej  spoločnosti  SGS-ICS,  dozorový  audit  klubového  licenčného  systému  SFZ,
zameraný  na  kontrolu  dodržiavania  16  základných  požiadaviek  Licenčného  štandardu  UEFA
na  riadenie  klubového  licenčného  systému  a priebeh  licenčného  konania  v licenčnom  cykle
2016/2017. 
Súčasťou  auditu  bolo aj  preverenie  náhodne  vybranej  dokumentácie  klubov  umiestnených
vo FORTUNA lige súťažného ročníka 2016/2017 na 1. – 3. mieste, ktoré bolo vykonané kontrolou
zložiek dokumentácie klubov MŠK Žilina, ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok.

V plnení  požiadaviek  na  riadenie  klubového  licenčného  systému,  priebeh  licenčného  konania
a ani  vo  zväzovej  alebo  klubovej  dokumentácii  audítor  neidentifikoval  žiadne  nedostatky,
naopak  konštatoval  udržanie  dlhoročnej  vysokej  úrovne  a  spôsobu  riadenia  klubového
licenčného  systému,  prístupnosť  a prehľadnosť  dokumentácie,  ako  aj  kvalitnú  prípravu
na  vykonanie  samotného  auditu.  Uvedené  skutočnosti  boli  zaznamenané  aj  do  protokolu
o záveroch auditu.    

Za SFZ boli auditu alebo jeho časti prítomní viceprezident SFZ pre profesionálny futbal a prezident
ÚLK Ivan Kozák, predseda licenčnej komisie a Prvostupňového orgánu licenčného konania Juraj
Obložinský a  manažér klubového licenčného systému SFZ Milan Vojtek.



O záveroch auditu bude audítorom písomne informovaná Certifikačná komisia SGS, ktorá by na ich
základe  mala  do  konca  roka  2017  písomne  potvrdiť  platnosť  certifikátu,  oprávňujúceho  SFZ
udeľovať  licencie  pre  vstup  do klubových súťaží  UEFA a do najvyššej  domácej  súťaže  mužov
aj v licenčnom cykle 2017/2018.  Taktiež to znamená, že finančný príspevok UEFA za úspešné
vykonanie auditu, SFZ i v budúcom licenčnom cykle obdrží v súčasnej maximálnej možnej výške,
t. j. 40 000 €.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o SGS audite licenčnej administratívy SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K  bodu  10:  Informácia  o  aktuálnom  vývoji  a  cieľoch  klubového  licenčného  systému
v podmienkach SFZ
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval,  že  v dňoch  11.  –  13.  10.  2017  licenčná  administratíva  UEFA  (ďalej  len  LA),
v spolupráci s futbalovým zväzom Čiernej Hory zorganizovala 16. výročný „Workshop klubového
licenčného systému (ďalej len KLS) a UEFA Financial fair play (ďalej len FFP)“. 
Za účasti  zástupcov všetkých 55 členských asociácií  UEFA (ďalej  len NA) sa workshop konal
v Budve a LA SFZ na ňom zastupoval Andrej Rozvadský – finančný odborník licenčnej komisie
SFZ a asistent KLS SFZ a Milan Vojtek – manažér KLS SFZ.
Program workshopu bol rozdelený do 3 rokovacích dní a jeho hlavnými bodmi boli najmä:
Informácia  o novej  štruktúre   LA UEFA,  o   jej  aktuálnom personálnom obsadení  a zmenách

v zložení UEFA Club Licensing Committee (ďalej len CLC);
Informácia o vzniku UEFA Intelligence Centre pod vedením Andreu Traversa;
Sumarizácia licenčného cyklu 2016/2017 a osobitné prípady neudelenia licencií klubom, resp. ich

nezaradenia do súťaží UEFA 2017/2018;
Informácia o kontrolnej činnosti UEFA CFCB, finančnom monitorovaní klubov, činnosti UEFA

compliance tímu a auditoch vykonávaných spoločnosťou SGS;
UEFA „Benchmarking Report“ za finančný rok 2016;
Informácia o vývoji KLS v jednotlivých konfederáciách FIFA;
Skupinové  diskusie účastníkov workshopu na témy ďalšieho možného vývoja KLS a UEFA FFP; 
Aktuálny vývoj projektu „DAO“ (koordinátor pre hendikepovaných divákov) a projektu „SLO“

(koordinátor pre styk s fanúšikmi)
Závery workshopu:
1. UEFA bude  i v ďalšom  období  pokračovať  vo  všetkých  základných  činnostiach  spojených

s KLS a FFP, vrátane kontrolnej a monitorovacej činnosti.
2. Kluby,  ktoré boli  začiatkom septembra t.  r.  listom predsedu CFCB informované o porušení

niektorého z kontrolných indikátorov FFP,  (NA obdržali listy na vedomie) sú k 16. 10. 2017
povinné  aktualizovať  finančné  údaje,  vložené  k 17.  7.  t.  r.  do  UEFA  FFP  ITS  (najmä
ukazovatele tzv. vyrovnaného hospodárenia) – medzi nimi aj AS Trenčín a MŠK Žilina. 

3. Certifikačná  komisia  SGS  oficiálne  oznámi  výsledky  vykonaných  SGS  auditov  licenčných
administratív NA UEFA v januári 2018.

4. Pracovná skupina pripravujúca novelizáciu Smernice KLS  a FFP UEFA, predloží svoje prvé
odporúčania UEFA CLC už na jej zasadnutie v novembri 2017.



V januári  a vo  februári  2018  budú  organizované  tri  Group  mítingy  členských  NA  UEFA,
na ktorých budú prediskutované návrhy možných zmien Smernice KLS a FFP UEFA a UEFA CLC
na svojom zasadnutí v apríli 2018 príjme konečné rozhodnutie, ktoré bude predložené na schválenie
ExCo UEFA v máji alebo v júni 2018.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného
systému v podmienkach SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Ustanovenie člena licenčnej komisie SFZ - odborníka pre licenčné kritériá
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval, že v zmysle ustanovení licenčnej smernice bolo potrebné ustanoviť do Licenčnej komisie
SFZ nového člena – odborníka pre licenčné kritéria. Nový člen by vo funkcii pre pre právne licenč-
né kritéria nahradil doterajšieho člena komisie JUDr. Vincenta Rechtoríka, ktorý oznámil ukončenie
svojho pôsobenia v komisii po skončení licenčného cyklu 2016/17. 
Na  uvedenú  pozíciu  bol  navrhnutý  Mgr.  Boris  Brenčič,  ktorý  splnil  všetky  potrebné  formálne
náležitosti pre kandidatúru. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ ustanovuje za člena Licenčnej komisie SFZ Mgr. Borisa Brenčiča.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Schvaľovanie termínu na zasielanie návrhov dejiska finále Slovnaft Cup-u súťaž-
ného ročníka 2017/18

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi Dedí-
kovi, ktorý v zmysle rozpisu republikových súťaží 2017/2018 oznámil možnosť kandidatúry futbalo-
vých klubov na dejisko finálového stretnutia Slovnaft Cup-u 2017/2018, a to v termíne do 4.12.2017.
Zároveň bolo oznámené, že aj v tomto ročníku budú rovnaké požiadavky na infraštruktúru, ktoré by
mal spĺňať futbalový štadión - dejisko finálového stretnutia, ako v predchádzajúcich súťažných roční-
koch. 
Požiadavky na infraštruktúru pre dejisko finálového stretnutia:

1) Kapacita štadióna : Min. 3 000 samostatných sedadiel, z toho kapacita hlavnej tribúny
min. 500 sedadiel a min. 2 ďalšie sektory s kapacitou 300 sedadiel. 

2) Hracia plocha : Trávnatá, rozmery 105 x 68m.

3) Lavičky náhradníkov : Kryté, min. 13 miest na sedenie.

4) Umelé osvetlenie : Intenzita osvetlenia min. 1 000 luxov.

5) Umiestnenie vlajok : Min. 5 stožiarov alebo iný spôsob vyvesenia 5 vlajok.

6) Šatne mužstiev : 2x pre min. 20 osôb, so 4 sprchami, 3 WC a masérskym stolom.

7) Komunikačný systém : Min. funkčný rozhlas a svetelná tabuľa s údajmi o čase a skóre.



8) Rozhodcovia : Samostatná šatňa pre 4-5 osôb, sprcha, WC.

9) Delegáti : Samostatná šatňa pre DS a PR, stôl, kreslá, DVD / video.

10) Ošetrovňa pre aktérov stretnutia : Základné zdravotnícke vybavenie.

11) Samostatná ošetrovňa pre divákov : Základné zdravotnícke vybavenie.  

12) Antidopingová vyšetrovňa : Základné vybavenie pre antidopingové vyšetrenie. 

13) Sektory pre divákov :              Možnosť rozdelenia štadióna na sektory so samostatnými vstupmi, 
bez  možnosti  prechodu  medzi  nimi  počas  stretnutia, oddelenie 
kritických miest plotom s výškou 2.20 m.
Miesta  pre  imobilných  divákov  a  sprievod  v počte  1  miesto
na 1 000 miest kapacity štadióna.

14) Bezpečnosť divákov :               Únikové bránky do ihriska strážené usporiadateľom;
 Označenia umožňujúce jednoznačnú orientáciu na štadióne;
 Funkčný informačný systém – piktograf. označenia, rozhlas;
 Funkčný kamerový systém v zmysle Zákona č. 1/2014 Z.z..

15) Sociálne zariadenia a občerstvenie : V každom sektore WC s min. studenou tečúcou vodou v počte : 
 8 pisoárov pre mužov na 1 000 divákov;
 4  WC  so sedadlom  na  1 000  divákov  pre  obe  pohlavia (WC 
je v prípade nedostatočného počtu potrebné doplniť mobilnými WC);

 pre každý sektor min. 1 bufet s nápojmi a občerstvením. 

16) VIP priestory : Priestor pre min. 100 VIP hostí s možnosťou podania občerstvenia.

17) Parkovanie :               Chránený  parkovací  priestor v  areáli  štadióna  pre 2 autobusy
     a 6 - 10 osobných aut.
 Min. 50 chránených parkovacích miest pre VIP (nemusí byť v areáli
       štadióna);

 Min. 350 ďalších parkovacích miest v blízkom okolí štadióna.

18) Priestory pre média :               Min. 30 miest pre novinárov na hlavnej tribúne, z toho aspoň 5 
     boxov pre rozhlasových a TV komentátorov;
 Pracovná miestnosť pre novinárov s plochou min. 100m²;
 Miestnosť pre tlačovú konferenciu s kapacitou min. 40 miest; 
 Mix zóna pre pozápasové rozhovory; 
 Ozvučenie, telefóny, pripojenie na internet, prípadne wi-fi.

19) Kamery a TV :               Plošina pre umiestnenie hlavnej kamery s plochou 6-10m²;
 Miesta pre umiestnenie ďalších min. 2 kamier; 
 Plocha min. 200m² pre parkovanie TV techniky.

20) Iné požiadavky :               Velín s dobrým výhľadom na vnútro štadióna, ovládanie rozhlasu
     a osvetlenia, príp. monitory, miesto bezpečnostného manažéra. 
 Platný bezpečnostný certifikát štadióna;
 Počas stretnutia miesto pre sanitku s defibrilátorom.

V rámci diskusie k tomuto bodu požiadali členovia VV SFZ o to, aby bol do budúcnosti upravený
Rozpis republikových súťaží riadených SFZ tak, aby rozhodnutie o určení dejiska finále Slovnaft
Cup-u prijal výkonný výbor vždy najneskôr pred začatím súťažného ročníka Slovnaft Cup-u.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje termín 4. december 2017 za konečný deň na zasielanie návrhov dejiska
finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2017/18.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť upraviť Rozpis republikových súťaží riadených SFZ
tak,  aby  rozhodnutie  o  určení  dejiska  finále  Slovnaft  Cup-u  prijal  výkonný  výbor  vždy
najneskôr pred začatím súťažného ročníka Slovnaft Cup-u.
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 doplnenej Správe kontrolóra SFZ k zaslaným podaniam Hlavnému
kontrolórovi športu a Generálnemu sekretárovi SFZ ohľadom Slovenského futsalu
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval, že dňa 20.10.2017 bola v zmysle uznesenia č. 123/17 VV SFZ požiadaná Legislatívno-
právna a etická komisia  SFZ (ďalej  len LPEK SFZ),  aby v termíne do 04.10.2017 vypracovala
stanovisko k nasledovným otázkam:
1. Aký má dopad na spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov športovej organizácie,

ak  športová  organizácia  má  riadnu  účtovnú  závierku  a  výročnú  správu  overenú
audítorom (§  9  ods.  4  zákona o  športe),  ale  neprerokuje  ju  na zasadnutí  najvyššieho
orgánu a riadne nezverejní uvedené dokumenty v lehote podľa § 9 ods. 7, t. j. najneskôr
do 31. júla kalendárneho roka?

Stanovisko LPEK SFZ:
Vyslovujeme  právny  záver,  že  strata  spôsobilosti  prijímateľa  verejných  prostriedkov  športovej
organizácie uvedenej v § 9 ods. 4 z dôvodu, že “nesplní povinnosť zverejniť výročnú správu podľa
§ 9 ods. 7 s obsahom podľa § 9 ods. 5 a 6”,  nastáva priamo    zo zákona momentom nesplnenia  
zákonom ustanovenej povinnosti uvedenej v § 67 ods. 2 písm. e) s tým, že príslušné orgány ihneď
ako  túto  skutočnosť  zistia  a  kontrolnou  činnosťou  preukážu  sú  povinné  konštatovať  naplnenie
zákonných  podmienok  straty  spôsobilosti  prijímateľa  verejných  prostriedkov  od  momentu
nesplnenia zákonnej povinnosti, a vykonať potrebné opatrenia smerujúce k čo najefektívnejšiemu
odstráneniu zisteného nedostatku. 
Iba  pre  úplnosť  uvádzame,  že  neprerokovanie  výročnej  správy  najvyšším  orgánom  športovej
organizácie  samo o sebe  neznamená rovnako zákonnú stratu  spôsobilosti  prijímateľa  verejných
prostriedkov  športovej  organizácie  i napriek  tomu,  že  zákon  ukladá  aby  výročná  správa  bola
prerokovaná najvyšším orgánom športovej  organizácie.  Strata spôsobilosti  prijímateľa verejných
prostriedkov športovej  organizácie zo zákona vzhľadom na znenie § 67 ods.  2  písm e) zákona
o športe nastáva po nesplnení   povinnosti zverejniť výročnú správu podľa § 9 ods. 7 s obsahom
podľa § 9 ods. 5 a 6. To znamená, že ak by športová organizácia zverejnila v registri účtovných
závierok správu s obsahom podľa § 9 ods. 5 a 6 neprerokovanú najvyšším orgánom tento stav by
ešte nezakladal stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov zo zákona. Takýto nedostatok
by bolo možné odstrániť aj bez straty spôsobilosti.
Záverom len uvádzame, že vo verejnom  registri účtovných závierok sa so stavom k 31.10. 2017
nenašla žiadna účtovná závierka , ktorú by tam uložila účtovná jednotka Slovenský futsal, Trnavská
cesta  100/II,  Bratislava  821  01,  IČO:  31 825  443  a ktorá  by  vypovedala  o hospodárení  tejto
účtovnej  jednotky  a u ktorej  by  bolo  možné   zhodnotiť  základné  údaje  v  nej  obsiahnuté
a oboznámiť sa s výrokom audítora k ročnej účtovnej závierke. 

2. Je možné prerokovanie správy o hospodárení neoverenej audítorom považovať za riadne
prerokovanie výročnej správy podľa § 9 ods. 7 zákona o športe?

Stanovisko LPEK SFZ:
Prerokovanie  výročnej  správy  o hospodárení  neoverenej  audítorom  celkom  určite  nemožno
považovať  za  riadne  prerokovanie  výročnej  správy  podľa  §  9  ods.  7  zákona  o športe  pretože
š  portová  organizácia,  ktorá  je  prijímateľom  verejných  prostriedkov,  je    povinná  mať  riadnu  
účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom   a v  ýročná správa musí byť do 15 dní  
po    prerokovaní  najvyšším  orgánom  športovej  organizácie   zverejnená  a  uložená  v  registri
účtovných závierok,  najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného
obdobia. 
Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovnú
závierku a výročnú správu overenú audítorom, pokiaľ príjem verejných prostriedkov v účtovnom
roku presiahne 100 000 eur, alebo všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku  presiahnu
400 000 eur a predmetná  v  ýročná správa musí byť do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom  



športovej organizácie  zverejnená a uložená v registri účtovných závierok,  najneskôr do 31. júla
nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia. Vzhľadom k uvedenému nie je
možné  považovať  prerokovanie  výročnej  správy  o hospodárení  neoverenej  audítorom
za riadne prerokovanie výročnej správy podľa § 9 ods. 7 zákona o športe aj pokiaľ by takáto
výročná správa bola prerokovaná  najvyšším orgánom športovej organizácie. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  doplnenej  Správe  kontrolóra  SFZ  k  zaslaným
podaniam  Hlavnému  kontrolórovi  športu  a  Generálnemu  sekretárovi  SFZ  ohľadom
Slovenského futsalu.
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 záveroch z prvého stretnutia pracovnej skupiny pre prípravu Zmlu-
vy o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle sociálneho dialógu UEFA
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval, že dňa 25.10.2017 sa stretli zástupcovia SFZ, ÚLK a ÚFP, pričom z predmetného stretnutia
bola vyhotovená zápisnica.
Zúčastnení:
SFZ – Jozef Kliment, Peter Sepeši, Jaroslav Rybánsky, Jaroslav Čollák, Marek Majtán, Lukáš Pitek
ÚLK – Ivan Kozák, Peter Haňdiak, Michal Mertinyák
ÚFP – Jozef Tokoš, Peter Lukašek
Pracovná skupina bola schválená rozhodnutím VV SFZ dňa 3. októbra 2017.
Pracovná časť:
Zúčastnené strany sa jednotne zhodli, že úlohou všetkých je vytvoriť v slovenskom futbale aktívne
pracovné prostredie, v ktorom sú dôležité dobré vzťahy a pozitívna komunikácia aj v prípade prob-
lémov sa snažiť veci riešiť s nadhľadom, trpezlivým dialógom a právne prostriedky využívať ako
ultima ratio. Je dôležité, aby sa strany navzájom počúvali, rozprávali a rešpektovali, nestavali sa
do  antagonistických  polôh  a  nevytvárali  do  budúcnosti  vzťahovú  záťaž.  Futbal  tvoríme  všetci
spoločne a bude fungovať dobre, len keď sa nám bude dariť udržiavať vyváženosť záujmov, práv
a povinností a vzájomnú úctu v kluboch, medzi klubmi, medzi hráčmi, v SFZ, vo vzťahoch ÚLK
i ÚFP, od ktorého SFZ očakáva, že sa rovnako ako iné združenia pôsobiace vo futbale stane v blíz-
kej budúcnosti členom SFZ. Zástupcovia ÚFP vyhlasujú, že všetci členovia ÚFP sú členmi SFZ.
Po konzultácii tohto bodu s FIFPro považujú v súčasnosti otázku členstva ÚFP v SFZ za uzavretú
a viac sa k nej počas sociálneho dialógu vyjadrovať nebudú, hoci členstvo ÚFP v SFZ v budúcnosti
nevylučujú.
Zástupcovia SFZ predstavili nasledovné stanovisko:
Na pracovné stretnutie  bola predložená zmluva o profesionálnom vykonávaní  športu predložená
zo strany ÚLK, ako aj body ku kolektívnej zmluve zo strany ÚFP. Pre SFZ je najpodstatnejšie, aby
boli  prerokovaná odporúčaná zmluva zo strany ÚLK, ktorú  považuje  za konformnú vo vzťahu
k predpisom SFZ, ktoré obsahujú všetky minimálne požiadavky. Tieto minimálne požiadavky sa
nachádzajú v Registračnom a prestupovom poriadku SFZ.
Zástupcovia ÚLK predstavili nasledovné stanovisko:
Pre  ÚLK je  v dnešnej  dobe  kľúčové,  že  v kluboch  nie  sú  problémy ako  v minulosti,  nakoľko
zmluvné  podmienky  sa  zo  strany  klubov  plnia  zodpovedne  a hráči  nie  sú  vystavovaní  tlaku
zo strany klubu podpísať nevýhodné zmluvné podmienky, nakoľko odporúčaná zmluva predložená
zo strany ÚLK pokrýva všetky minimálne požiadavky požadované zo strany UEFA. ÚLK v rámci
pokračovania  sociálneho  dialógu  pripúšťa  uzatvorenie  memoranda  medzi  zainteresovanými



stranami, no predpokladá širšiu diskusiu k jednotlivým bodom memoranda. Z tohto dôvodu ÚLK
prostredníctvom svojho právneho zástupcu GPL zriadila metodické centrum pre potreby klubov,
ktoré  predpokladá  aj  spoluprácu  s predstaviteľmi  ÚFP.   Nad  rámec  uvedeného  však  ÚLK
konštatuje,  že do zmluvného vzťahu bude vstupovať s niekým, kto bude členom SFZ a zároveň
členom nadnárodnej organizácie FIFPro.
Zástupcovia ÚFP predstavili nasledovné stanovisko:
Zástupcovia ÚFP uviedli, že v zmysle zápisu predloženého zo strany UEFA je pre nich podstatné,
aby bola prerokovaná kolektívna zmluva, povinná hráčska zmluva a aj poriadok komory. Vznesená
bola  pripomienka  na  zmenu  názvu  skupiny  na  “Pracovná  skupina  pre  sociálny  dialóg
v profesionálnom  športe“.  Zástupcovia  hráčov  uviedli,  že  aktuálne  evidujú  viaceré  problémy
hráčov, ktoré chcú riešiť v rámci uvedeného sociálneho dialógu
Záver:
Zástupcovia ÚLK a ÚFP sa zhodli, že zosumarizujú súčasný stav a popíšu okruhy a problémy za ich
záujmové skupiny a návrhy ich riešenia – termín do 30. novembra 2017.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie  na  vedomie  informáciu  o  záveroch  z  prvého  stretnutia  pracovnej  skupiny
pre prípravu Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle sociálneho dialógu UEFA.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Informácia o záveroch z konferencie Šport a právo konanej v dňoch 12.-13. októb-
ra 2017 v Poprade
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval, že v kongresových priestoroch Aquacity Poprad sa 12. a 13. októbra uskutočnil 6. ročník
odborného podujatia organizovaného Učenou právnickou spoločnosťou (UčPS) v spolupráci so SFZ
a ďalšími partnermi. Spolu 23 prednášok odznelo v rámci troch blokov konferencie, ktoré boli roz-
delené do piatich tematických celkov:

1. "Strešná organizácia športu - možnosť alebo nutnosť na ceste k dobrej správe autonómne-
ho športu?" 

2. "Digitalizácia športu - prítomnosť a svetlá budúcnosť." 

3. "Fond  na  podporu  športu  ako  moderný  transparentný  nástroj  na  financovanie  športu
zo štátnych prostriedkov".

4. "Riešenie sporov v športe - Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej
špecializovanej spravodlivosti pre šport?"

5. "Voľné témy športového práva"

UčPS na  svojom webovom sídle  zverejnila  podrobne rozpracované závery  z  konferencie  Šport
a právo 2017 k jednotlivým tematickým blokom ako aj odborné stanoviská a návrhy k problematike
novely Zákona o športe a to na stránke:

www.ucps.sk/Navrhy_podnety_a_zavery_VI_rocnika_konferencie_SPORT_a_PRAVO_2017 

http://www.ucps.sk/Navrhy_podnety_a_zavery_VI_rocnika_konferencie_SPORT_a_PRAVO_2017


Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  záveroch  z  konferencie  Šport  a  právo  konanej
v dňoch 12.-13. októbra 2017 v Poprade. 
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 odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
mesiaca október 2017
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev v mesiaci október. Členovia ich obdržali
v tabuľkovej forme.





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

K bodu 17: Prerokovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval, že navrhuje na najbližšiu konferenciu SFZ, ktorá bude zároveň volebnou konferenciou, zara-
diť do programu aj Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ. Delegáti konferencie
SFZ v zmysle čl. 42 ods. 3 písm. t) o tom rozhodujú v rámci rozsahu výlučnej pôsobnosti.
Pri tejto príležitosti bude delegátom konferencie SFZ predložený návrh, ktorý mu bol doručený
od Komisie rozhodcov SFZ.
Komisia rozhodcov SFZ navrhuje udeliť ocenenie Čestný člen SFZ p. Dušanovi KRCHŇÁKOVI
(nar. 14.10.1947).
Menovaný dlhoročne vzorne reprezentoval SFZ v rôznych funkciách ako člen VV SFZ, predseda
KR SFZ a člen ŠTK SFZ. Bol dlhoročným rozhodcom v bývalých federálnych súťažiach (1975-
1992)  a  rozhodcom FIFA (1977-1992).  Z významných  stretnutí  ako  rozhodca  viedol  1x  finále
Pohára UEFA (Espanol  Barcelona-Bayer  Leverkusen),  1x finále ME21 v roku 1986 (Taliansko-
Španielsko) a 1x finále ME18 v roku 1983. Ako asistent rozhodcu pôsobil vo finále ME v roku
1984 (Francúzsko-Španielsko) a vo finále PVP v roku 1980 (Arsenal Londýn-FC Valencia).
Menovaný  je  držiteľom  Krištálovej  píšťalky  ČSFZ  1992,  Zlatej  píšťalky  SFZ  1994  a  je  tiež
držiteľom Zlatého odznaku SFZ z roku 2007.  
V súčasnosti p. Dušan Krchňák pôsobí ako pozorovateľ rozhodcov SFZ a UEFA.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na udelenie čestného členstva
SFZ pre p. Dušana Krchňáka.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Ustanovenie člena Komisie SFZ pre riadenie II. ligy
Na základe čl. 4, ods. 4 Štatútu komisie pre riadenie II. ligy si Vám dovoľujem predložiť návrh
Asociácie klubov II. ligy na zmenu člena komisie.
Pána Romana Čavojského, ktorý dobrovoľne ukončil svoje pôsobenie v komisii by mal po Vašom
schválení v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. r) nahradiť pán Roman Pazúr (FK Poprad).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ ustanovuje za člena Komisie SFZ pre riadenie II. ligy p. Romana Pazúra.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 19: Diskusia
Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 7. novembra 2017 v Bratislave:

Uznesenie č. 129/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 130/17 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii  projektu výstavby ihrísk s  umelou trávou
financovaného  z  programu  UEFA HatTrick  IV  a  projektu  podpory  rekonštrukcie  a  výstavby
futbalovej infraštruktúry.
2)  VV SFZ berie  na  vedomie uznesenie  vlády č.  353 a 457,  ako aj  podpis  zmlúv medzi  SFZ
a MŠVVaŠ SR k predmetným projektom.
3)  VV  SFZ  ukladá  prezidentovi  SFZ  zabezpečiť  realizáciu  predmetných  projektov  v  súlade
s uzneseniami vlády a podpísanými zmluvami.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 131/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje  výzvy na predkladanie žiadostí  o finančný príspevok a schvaľovanie kritérií
pre  posudzovanie  predložených  žiadostí v rámci  druhej  etapy  projektu  podpory  rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 132/17 VV SFZ:
VV  SFZ schvaľuje  návrh  zmluvy  o  spolupráci  a  finančnej  podpore  futbalovej  infraštruktúry
športového rezortu X-Bionic Sphere v Šamoríne.  

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 133/17 VV SFZ:
1) VV SFZ zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 2. februára 2018.
2) VV SFZ odporúča volebnej komisii SFZ vyhlásiť voľby do orgánov SFZ volených konferenciou
na 2.  februára  2018 v dostatočnom časovom predstihu,  aby boli  dodržané  všetky  lehoty  podľa
predpisov SFZ súvisiace s voľbami.
3)  VV  SFZ  ukladá  generálnemu  sekretárovi,  prezidentovi  ÚLK  a predsedom  Regionálnych
futbalových zväzov,  aby do termínu 4.  decembra  2017 predložili  návrhy kandidátov na  členov
mandátovej komisie a členov návrhovej komisie. 

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 134/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ v mestách Martin a Lučenec.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 135/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov. 

T: ihneď



Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 136/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu o SGS audite licenčnej administratívy SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 137/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému
v podmienkach SFZ.
 T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 138/17 VV SFZ:
VV SFZ ustanovuje za člena Licenčnej komisie SFZ Mgr. Borisa Brenčiča.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 139/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje termín 4. december 2017 za konečný deň na zasielanie návrhov dejiska finále
Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2017/18.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť upraviť Rozpis republikových súťaží riadených SFZ tak, aby
rozhodnutie  o  určení  dejiska  finále  Slovnaft  Cup-u  prijal  výkonný  výbor  vždy  najneskôr
pred začatím súťažného ročníka Slovnaft Cup-u.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 140/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o doplnenej Správe kontrolóra SFZ k zaslaným podaniam
Hlavnému kontrolórovi športu a Generálnemu sekretárovi SFZ ohľadom Slovenského futsalu.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 141/17 VV SFZ:
VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  záveroch  z  prvého  stretnutia  pracovnej  skupiny
pre prípravu Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle sociálneho dialógu UEFA. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 142/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o záveroch z konferencie Šport a právo konanej v dňoch 12.-
13. októbra 2017 v Poprade. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 143/17 VV SFZ:
VV SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  odohraných  zápasoch  reprezentačných  družstiev  SR
za obdobie mesiaca október 2017. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 144/17 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na udelenie čestného členstva SFZ
pre p. Dušana Krchňáka.

T: ihneď




	1. Bola ukončená realizácia 2. etapy výstavby futbalového štadióna v Dunajskej Streda a dňa 3. novembra 2017 sa bude konať jeho slávnostné otvorenie.
	2. Pokračujú práce na realizácii výstavby futbalového štadióna v Humennom.

