
Zápisnica č. 08/17 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 3. októbra
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
Milan Lešický – zástupca trénerov
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky

Ospravedlnený: Ján Lipták – kontrolór SFZ

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Peter Dedík - projektový manažér SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
Ján Greguš – riaditeľ Technického úseku SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácia o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z

programu UEFA HatTrick IV a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby 
futbalovej infraštruktúry

4. Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci a finančnej podpore dobudovania a 
prevádzky futbalovej akadémie v Dunajskej Strede medzi SFZ a DAC Academy, 
a.s.

5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme
mládeže SFZ 

6. Schvaľovanie návrhu na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ
7. Prerokovanie návrhu na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu
8. Ustanovovanie člena Licenčnej komisie SFZ – odborníka pre licenčné kritéria
9. Schvaľovanie návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity

Payment UEFA
10. Schvaľovanie návrhu na vytvorenie pracovnej skupiny pre prípravu Zmluvy o

profesionálnom vykonávaní športu v zmysle sociálneho dialógu UEFA a jej
zapracovanie do predpisov SFZ

11. Informácia o zaslaných podaniach Hlavnému kontrolórovi športu a Generálnemu
sekretárovi SFZ ohľadom Slovenského futsalu

12. Schvaľovanie návrhu projektu s názvom „Vzdelávací a skúšobný modul k
organizovaniu verejných športových podujatí“

13. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
mesiaca september 2017



14. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasad-
nutiami VV SFZ

15. Informácia o možnosti zasielania návrhov kandidátov na cenu Fair play MUDr.
Ivana Chodáka

16. Informácia o zaslaných návrhoch kandidátov za SFZ na udelenie cien Klubu fair
play SOV

17. Diskusia

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Od bodu č. 6 rokovanie viedol I.
viceprezident SFZ Richard Havrilla, nakoľko prezident SFZ musel kvôli neodkladným pracovným
povinnostiam zasadnutie opustiť. Na začiatku bol predstavený návrh programu
zasadnutia a dal o ňom hlasovať.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu vykonal GS SFZ Jozef Kliment.

Uznesenie č. 100/17 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 schvaľuje deň 25. september 2017 za konečný termín na zaslanie odôvodneného
stanoviska klubov, ktoré doposiaľ s projektom nezačali.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Informácia o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA
HatTrick IV a projektu podpory rekonštrukcie, výstavby futbalovej infraštruktúry je predložená ako
samostatný bod programu zasadnutia VV SFZ.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Informácia o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z
programu UEFA HatTrick IV a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infra-
štruktúry
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý zhrnul informácie o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa udiali v projekte od
ostatného zasadnutia VV SFZ:
V nadväznosti na uznesenie VV SFZ zo dňa 31.8.2017 SFZ v súvislosti s projektom výstavby ume-
lých ihrísk informoval partnerov SFZ, ktorí zatiaľ s realizáciou projektu nezačali, o stanovenom ter-
míne 25.9.2017 ako o termíne pre zaslanie odôvodneného stanoviska k aktuálnemu stavu realizácie
projektu. Ku dňu zaslania podkladov sme obdržali stanoviská Mesta Nitra a FC ŠTK 1914 Šamorín,



ktoré obdržali členovia VV SFZ v rámci podkladov. Stanoviská Košického samosprávneho kraja a
TJ Družstevník Dvory nad Žitavou SFZ doposiaľ neobdržal.

Medzičasom bola ukončená realizácia výstavby ihriska s umelou trávou v meste Kysucké Nové
Mesto, tesne pred dokončením je výstavba ihriska s UT v meste Snina a zároveň prebiehajú práce
na spodnej stavbe budúcich ihrísk s UT v Krásne nad Kysucou, Hlohovci a Trebišove.

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 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.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci a finančnej podpore dobudovania a pre-
vádzky futbalovej akadémie v Dunajskej Strede medzi SFZ a DAC Academy, a.s.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval, že na zasadnutí VV SFZ konanom dňa 8.11.2016 bol schválený návrh
na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní dobudovania Futbalovej Akadémie mládeže v Dunaj-
skej Strede a jej užívania pre potreby reprezentácií SR.
V nadväznosti na uvedený materiál bola vypracovaná zmluva o spolupráci a finančnej podpore
dobudovania a prevádzky Futbalovej Akadémie mládeže v Dunajskej Strede ktorú v prílohe
predkladám, a v ktorej sú premietnuté východiská a zámery už prerokované a schválené VV SFZ na
zmienenom zasadnutí. DAC Academy, a.s. sa poskytnú v roku 2017 - 2021 účelovo určené finančné
prostriedky vo výške 350.000,- eur ročne z investičného programu FIFA FORWARD na príslušné
roky v rámci dokončenia realizácie projektu a následnej prevádzky futbalovej akadémie. Ako
protihodnotu za poskytnutie finančných prostriedkov bude SFZ oprávnený bezodplatne využívať
všetky športové priestory a infraštruktúru futbalovej akadémie 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 tréningové futbalové ihrisko bude
mať SFZ k dispozícii trvale bez akéhokoľvek obmedzenia a ďalšie 2 tréningové ihriská v počte
minimálne 4 podujatia kvartálne, pričom využitie týchto ihrísk nesmie počas doby 3 kalendárnych
mesiacov trvať v súhrne dlhšie ako 20, resp. 5 kalendárnych dní.
Členovia VV SFZ obdržali kompletné znenie návrhu zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami v
rámci podkladov týždeň pred zasadnutím.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci a finančnej podpore dobudovania a prevádzky
futbalovej akadémie v Dunajskej Strede medzi SFZ a DAC Academy, a. s.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme mlá-
deže SFZ 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Technického úseku SFZ Jánovi
Gregušovi, ktorý informoval, že Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ (ďalej len
“smernica“) si z dôvodov vyplývajúcich z praxe, ktoré sa týkajú najmä zvýšeného počtu hráčov
s cudzou štátnou príslušnosťou v mládežníckych kategóriách, vyžaduje schváliť zmenu v článku 8
smernice s názvom „Financovanie“ a doplnenie o nové body, konkrétne bod 11 až bod 14.
Zároveň v článku 9 smernice s názvom „Sankcie“ predkladateľ navrhol prerokovať nový systém
udeľovania sankcií v prípade porušenia ustanovení smernice, a to na základe tabuľky č. 1
a tabuľky č. 2, ktoré členovia VV SFZ obdržali ako prílohu v rámci podkladov. 

Smernicu o licenčnom systéme mládeže SFZ navrhujeme doplniť v článku financovanie o 2 body:

Podpora talentovaných hráčov so slovenskou štátnou príslušnosťou vo futbalových kluboch (ďalej
len FK) s licenciou mládeže SFZ (FA a ÚTM) – s účinnosťou od 01.01.2018:

 V prípade hráčov s inou štátnou príslušnosťou ako je SR je maximálny počet 3 hráči
v celej kategórii dorastu U16 – U19 (v prípade, ak sú napr. 3 hráči v kategórii U19,
tak je kvóta na kategóriu dorast U16 – U19 vyčerpaná), maximálne 2 hráči v celej
kategórii žiakov U12 – U15 a maximálne 2 hráči v celej kategórii prípraviek U6 –
U11 pre získanie 100 % finančného príspevku na činnosť z prostriedkov MŠVVaŠ
SR. Spolu v mládežníckych družstvách môže byť celkom 7 hráčov s inou štátnou
príslušnosťou (nemôže byť 7 hráčov v jednej vekovej kategórií !).

 V prípade, ak FK bude mať hráča s cudzou štátnou príslušnosťou nad uvedené počty,
bude financovanie odstupňované nasledovne:
a) V kategórii dorastu 1 hráč nad maximálny počet = 5000,- € z prideleného

finančného príspevku na činnosť,
b) V kategórii žiakov 1 hráč nad maximálny počet = 10 000,- € z prideleného

finančného príspevku na činnosť,
c) V kategórii prípraviek 1 hráč nad maximálny počet = 10 000,- €

z prideleného finančného príspevku na činnosť.

Pozn.: Uvedené odpočítanie finančných prostriedkov sa vzťahuje výhradne k finančnému príspevku
na činnosť FK. Odpočet sa vykonáva, kým výška finančného príspevku na činnosť dosiahne nulovú
hodnotu. Za hráča s cudzou štátnou príslušnosťou v jednotlivých vekových kategóriách sa považuje
hráč, ktorý nastúpi (na akýkoľvek časový úsek) minimálne jedenkrát v súťažnom stretnutí a je
uvedený v ISSF.

Finančné prostriedky z príspevkov na činnosť FK, ktoré nebudú na základe počtu hráčov s cudzou
štátnou príslušnosťou vyplatené, budú použité pre potreby regionálnych výberov U12 – U15
a mládežníckych reprezentačných družstiev SR.

Zdôvodnenie: 
Vzhľadom k štatistike, ktorá bola členom VV SFZ poskytnutá za súťažný ročník 2016 / 2017 a na
základe sledovania zápisov zo súťažných stretnutí v ISSF je zaznamenaný nárast hráčov s cudzou
štátnou príslušnosťou vo futbalových kluboch s licenciou mládeže SFZ. Futbalové kluby s licenciou
mládeže SFZ sú financované z prostriedkov MŠVVaŠ SR, ktoré sú určené na rozvoj a podporu
športovo – talentovanej mládeže v SR. Chceme motivovať FK, aby boli finančné prostriedky
využívané najmä na hráčov so slovenskou štátnou príslušnosťou, na ich rozvoj a podporu.

Článok 9 – Sankcie 

(1) Porušenie povinnosti ustanovenej touto smernicou alebo povinnosti určenej rozhodnutím VV



SFZ je posudzované podľa tabuľky č. 1 a č. 2. (tieto tabuľky budú zverejnené na webovej stránke
SFZ ako príloha smernice).

(2) V prípade porušenia kritérií triedy „A“ a triedy „B“, podmienok zmlúv a pracovných náplní
profesionálnych trénerov a športového riaditeľa mládeže v FK podľa tejto smernice, postupuje
OMaKRF SFZ nasledovne:

1. Písomné upozornenie s možnosťou odstrániť nedostatky v určenej časovej lehote.
2. Pozastavenie čerpania finančných prostriedkov pre FK, trénera, alebo športového riaditeľa

mládeže.
3. Krátenie čerpania finančných prostriedkov pre FK, trénera, alebo športového riaditeľa mlá-

deže v klube.
4. Ukončenie zmluvného vzťahu s profesionálnym trénerom, alebo športovým riaditeľom mlá-

deže v FK alebo, 
5. Odobratie licencie mládeže SFZ pre FK.

(3) V prípade porušenia podmienok zmluvy o účasti SFZ, FK a profesionálneho trénera alebo
športového riaditeľa mládeže na zabezpečovaní rozvoja mládežníckeho futbalu (ďalej len
„zmluva“) a/alebo pracovnej náplne profesionálneho trénera alebo športového riaditeľa mládeže je
SFZ oprávnené profesionálnemu trénerovi alebo športovému riaditeľovi mládeže pozastaviť výplatu
odmeny, a to až do splnenia povinností alebo do vydania rozhodnutia SFZ o pomernom znížení
odmeny podľa tejto zmluvy.

Zdôvodnenie: transparentnosť a objektivita.

Prílohu č. 1 Smernice bolo navrhnuté doplniť o 2 body:

1. Podpora futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ – kritérium A:
 Každá Futbalová akadémia uzavrie zmluvu s 2 futbalovými klubmi bez licencie

mládeže SFZ, ktoré majú minimálne 2 mládežnícke družstvá o materiálnej
a odbornej podpore,

 Každý Útvar talentovanej mládeže povinne uzavrie zmluvu s 1 futbalovým klubom
bez licencie mládeže SFZ, ktoré majú minimálne 2 mládežnícke družstvá
o materiálnej a odbornej podpore.

2. Spolupráca s materskými školami – kritérium A:
 Každá Futbalová akadémia uzavrie povinne dohodu so 4 Materskými školami o pravidelnej

krúžkovej činnosti venovanej futbalu (minimálne 1 – krát týždenne počas školského roku)
a vedenej trénermi v zmluvnom vzťahu so SFZ,

 Každý Útvar talentovanej mládeže uzavrie povinne dohodu s 2 Materskými školami
o pravidelnej krúžkovej činnosti venovanej futbalu (minimálne 1 – krát týždenne počas
školského roku) a vedenej trénermi v zmluvnom vzťahu so SFZ.

Zdôvodnenie:
Spolupráca s futbalovými klubmi bez licencie mládeže SFZ má za cieľ priamu materiálnu
a odbornú podporu týchto klubov Futbalovými akadémiami a Útvarmi talentovanej mládeže, kde
pôsobia kvalitní mládežnícky tréneri, ktorí môžu svoje vedomosti odovzdať mládežníckym
trénerom v menších kluboch a zároveň majú dostatok materiálneho zabezpečenia, ktoré menšie
kluby môžu ďalej využívať. Jedná sa ale výhradne o podporu klubov, ktoré majú minimálne 2
mládežnícke družstvá a aj podpora je smerovaná výhradne na mládež. 
Spolupráca s materskými školami je súčasťou projektu Dajme spolu gól, ktorý má hlavný cieľ
získanie čo najviac detí pre futbal a zvýšiť futbalovú základňu. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ,
ktorého súčasťou je nový tabuľkový systém udeľovania pokút v prípade porušenia
ustanovení smernice.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ

Tento bod už uvádzal z poverenia prezidenta SFZ I. viceprezident SFZ Richard Havrilla. 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. 

Išlo konkrétne o nehnuteľnosti v meste Martin a Lučenec. Nakoľko však pred zasadnutím VV SFZ
nemali jeho členovia ešte všetky potrebné informácie a podklady k rozhodnutiu, preložili
schvaľovanie na novembrové zasadnutie.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ na
novembrové zasadnutie.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ doplniť podklady o všetky náležitosti potrebné k rozhodnutiu o
predaji.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Prerokovanie návrhu na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu
Bod otvoril I. viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo riaditeľovi Technického úseku
SFZ Jánovi Gregušovi, ktorý odprezentoval návrh na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mlad-
šieho dorastu.
Analýza aktuálneho stavu:
Na základe dlhodobej analýzy stavu a výsledkov II. ligy staršieho a mladšieho dorastu vo všetkých
regiónoch Slovenskej republiky, a tiež z porovnania vzájomnej konfrontácie družstiev I. ligy a II.
ligy staršieho a mladšieho dorastu je zrejmé, že kvalitatívna úroveň družstiev II. dorasteneckých líg
má klesajúcu tendenciu. Príčin nižšej úrovne kvality je niekoľko:

1. Rozdelenie II. ligy starší a mladší dorast z dvoch skupín západ - východ, na tri skupiny západ -
stred - východ.

2. Vzhľadom na reorganizáciu najvyššej dorasteneckej ligy (hrá sa po ročníkoch U16, U17 a U19)
sa   II. liga dorastu hrá bez „B“ družstiev (dvojička U16 a U18) futbalových akadémií.

3. SFZ postúpil právomoc riadiť súťaže II. ligy starší a mladší dorast na regionálnej futbalové
zväzy.

Návrhy riešenia predmetného stavu:
Návrh č. 1



1. Od súťažného ročníka 2018/2019 opätovne vrátiť do pôsobnosti SFZ riadenie a organizáciu
súťaží II. ligy staršieho a mladšieho dorastu.

2. Od súťažného ročníka 2019/2020 vytvoriť dve skupiny II. ligy staršieho a mladšieho dorastu
západ – východ s počtom 18 účastníkov.

3. Od súťažného ročníka 2020/2021 zúžiť v súťažiach II. ligy staršieho a mladšieho dorastu
počet družstiev na 16 účastníkov v každej skupine.

Návrh č. 2
1. Od súťažného ročníka 2018/2019 opätovne vrátiť do pôsobnosti SFZ riadenie a organizáciu

II. ligy staršieho a mladšieho dorastu.
2. Od súťažného ročníka 2018/2019 vytvoriť dve skupiny II. ligy staršieho a mladšieho dorastu

západ – východ s počtom 18 účastníkov.
3. Od súťažného ročníka 2019/2020 zúžiť v súťažiach II. ligy staršieho a mladšieho dorastu

počet družstiev na 16 účastníkov v každej skupine.

Zdôvodnenie:
Slovenský futbalový zväz postúpením právomoci riadiť súťaže II. ligy starší a mladší dorast na regi-
onálne futbalové zväzy stratil akúkoľvek sféru vplyvu pri kontrole vzniku štruktúry, obsadenia
a riadenia II. ligy staršieho a mladšieho dorastu v jednotlivých regiónoch. Z dôvodov zvýšenia
kvality zápasovej konfrontácie družstiev II. ligy v kategórii dorast ako potenciálnych družstiev I.
ligy, zvýšenia počtu futbalových klubov s dvojicou družstiev starší a mladší dorast, aktuálnej
štruktúry a počtu účastníkov v nižších súťažiach II. ligy v kategórii dorast v jednotlivých regiónoch
sa zavedenie Návrhu č. 1 v súčasnej dobe javí ako najoptimálnejšie riešenie.

Navrhovaná štruktúra zasiahne v minimálnej miere do organizácie a štruktúry mládežníckych súťaží
na úrovni SFZ aj RFZ. 
V skupine „západ“ sa v aktuálnom súťažnom ročníku bude hrať bez zmeny (počet účastníkov 18,
zostup: posledné dva FK bez ohľadu na regionálnu príslušnosť, postup: víťaz III. ligy starší dorast
BFZ za predpokladu, že má dvojičku mladšieho dorastu a víťaz III. ligy starší dorast ZsFZ –
dvojičková súťaž s mladším dorastom). 
V skupine „východ“ bude obsadenie nasledovné: v aktuálnom súťažnom ročníku postúpi z II. ligy
v kategórii dorast SsFZ (dvojičková súťaž) prvých 9 najlepšie umiestnených FK v kategórii starší
dorast po ukončení súťažného ročníka 2017/2018 a z II. ligy v kategórii dorast VsFZ postúpi 9
najlepšie umiestnených FK v kategórii starší dorast po ukončení súťažného ročníka 2017/2018 v
nadstavbovej časti. V prípade, ak FK postúpi do súťaže I. ligy dorast, FK z I. ligy dorast zostupuje
do skupiny s príslušným regiónom. V prípade, ak sa na základe vzniknutej situácie uvoľní jedno
miesto v príslušnom regióne alebo naopak bude o jedno miesto viac, postupuje sa v zmysle
súťažného poriadku. V súťažnom ročníku 2018/2019 sa budú skupiny II. ligy kategórie dorast
zužovať na počet účastníkov 16 v každej skupine. Z každej skupiny zostúpia najhoršie umiestnené
štyri FK a postúpia víťazi III. ligy dorast v príslušnom regióne za predpokladu, že vytvoria dvojičku
s mladším dorastom. V prípade, ak nesplní podmienky, alebo nebude mať záujem o účasť v II. lige
dorastu, postupuje sa v zmysle súťažného poriadku. 

Pozn.: V prípade Návrhu č. 1 sa všetky termíny posúvajú o jeden súťažný ročník neskôr.

V aktuálnom súťažnom ročníku máme v súťažiach mimo I. ligy dorast (súťaž akadémií) dvojičky
starší dorast a mladší dorast v počtoch:
BFZ: 5 FK v II. DL západ

5 FK pôsobiacich v III. LSD, alebo LMD (nie je dvojičková súťaž, hrajú sa samostatne)
ZsFZ: 13 FK v II. DL západ

16 FK v III. LSD + LMD (dvojičková súťaž)
SsFZ: 15 FK v II. DL stred (1 FK odstúpil)



III. DL nie je dvojičková súťaž a hrá sa systémom: III. LSD sever: 14 FK a III. LSD juh: 14
FK
VsFZ: 9 FK v II. DL sever

10 FK v II. DL juh
III. DL nie je dvojičková súťaž a hrá sa systémom: III. LSD – KG: 14 FK, III. LSD – Š: 14
FK, III. LSD – Z: 13 FK, III. LSD – PT: 14 FK.

 
Po zmene štruktúry a organizácie II. DL by boli počty dvojičiek SD + MD nasledovné:
BFZ: bez zmeny (buď v II. DL, alebo III. LSD, prípadne III. LMD)
ZsFZ: bez zmeny (buď v II. DL, alebo III. DL – dvojičková súťaž)
SsFZ: po ukončení súťažného ročníka 2017/2018 zostane 5 FK, ktoré majú vytvorené dvojičky,
a ktoré by sa pri súčasnej štruktúre museli prihlásiť len s jedným družstvom dorastu do
nasledujúceho súťažného ročníka. Riešením by bolo v regióne SsFZ nájsť minimálne ďalšie FK
a vytvoriť III. DL ako súťaž dvojičiek. Druhou alternatívou vytvoriť III. ligu MD, kde by mohli FK,
ktoré majú dvojičky mladší dorast prihlásiť.
VsFZ: po ukončení súťažného ročníka 2017/2018 zostane 10 FK, ktoré majú vytvorené dvojičky
a je možné s týmto počtom vytvoriť III. DL ako dvojičkovú súťaž, prípadne ju doplniť o ďalších
účastníkov.

Zhrnutie:
Navrhovaný model prinesie kvalitnejšiu zápasovú konfrontáciu a pre FK,ktoré majú záujem pôsobiť
v I. DL bude prínosom. Zároveň nebude mať výrazný dopad na organizáciu nižších dorasteneckých
súťaží a nemalo by na základe navrhovaného modelu prísť k úbytku dorasteneckých družstiev.
Problémy môže priniesť v regióne SsFZ, ale všetky problémy sú riešiteľné. V budúcnosti je predpo-
klad, že v súťaži budú prevažne pôsobiť FK s licenciou ÚTM, ktoré sú podporované finančne
v rámci licenčného systému mládeže SFZ. Pre FK, ktoré budú v súťažiach pôsobiť (najmä z regió-
nov SsFZ a VsFZ), nemajú licenciu mládeže SFZ a oproti súčasnej organizácii im stúpnu finančné
náklady na súťaž, je možný finančný príspevok, ktorý by im vedel vykompenzovať rozdiel v ná-
kladoch.

V rámci diskusie sa k tomuto bodu navrhol predseda BFZ Juraj Jánošík, aby II. ligy SD.MD prešli
pod priame riadenie SFZ od ročníka 2018/2019 a boli rozdelené na skupinu západ( ZsFZ + BFZ) a
východ ( SsFZ + VsFZ) s počtom 16 účastníkov s tou možnosťou, že ročník 2018/2019 by mohol
byť vo formáte 3 skupín II.líg ( Západ, Stred a Východ). S tým, aby priame riadenie bolo pod SFZ.

Členovia VV SFZ sa zhodli na tom, že predložené alternatívy je potrebné prerokovať s klubmi a vy-
svetliť im, aké dopady budú mať schválené zmeny. Rovnako tak sa zhodli na tom, aby všetky zme-
ny podliehali schváleniu až po volebnej Konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční vo februári budúceho
roku.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
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.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 8: Ustanovovanie člena Licenčnej komisie SFZ – odborníka pre licenčné kritéria

Bod otvoril I. viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi,
ktorý informoval, 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 perso-
nálno-administratívne licenčné kritéria nahradil doterajšieho člena komisie JUDr. Mariána Elefanta,
ktorý oznámil ukončenie svojho pôsobenia po skončení licenčného cyklu 2016/17. 
Na uvedenú pozíciu bol navrhnutý Ing. Tomáš Ďurík, ktorý splnil všetky potrebné formálne náleži-
tosti pre kandidatúru. Okrem toho, má dlhoročné skúsenosti z hráčskeho i funkcionárskeho pôsobe-
nia vo futbale.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ ustanovuje Ing. Tomáša Ďuríka za člena Licenčnej komisie SFZ – odborníka pre
licenčné kritériá. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity Payment
UEFA
Bod otvoril I. viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi,
ktorý predstavil návrh na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity Payment UEFA.
Návrh bol vypracovaný Technickým úsekom SFZ a odkomunikovaný s ÚLK a znel nasledovne:

V rámci diskusii k tomuto bodu vzniesli k prerozdeleniu financií členovia VV SFZ námietku,
konkrétne ku zaradeniu klubov FC VSS Košice a FK Dukla Banská Bystrica, nakoľko tie do tohto



súťažného ročníka neprihlásili žiadne družstvá.  Čl. 25 ods. 5 písm. b) Stanov SFZ pozastavuje
členstvo riadnemu členovi v prípade ak „neprihlásil žiadne svoje družstvo do súťaže riadenej SFZ;
členstvo sa pozastavuje automaticky po uplynutí posledného termínu na prihlásenie družstiev do
súťaže a pozastavenie trvá do podania prihlášky do súťaže alebo do dňa zániku členstva v SFZ“.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie financií zo Solidarity Payment UEFA za súťažný
ročník 2016/17 s pozastavením platby pre kluby FC VSS Košice a FK Dukla Banská Bystrica
v zmysle čl. 25 ods. písm. b) 5 Stanov SFZ (pozastavenie členstva).
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na vytvorenie pracovnej skupiny pre prípravu Zmluvy o
profesionálnom vykonávaní športu v zmysle sociálneho dialógu UEFA a jej zapracovanie do
predpisov SFZ

Bod otvoril I. viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi,
ktorý informoval, že dňa 13. júna 2017 sa na pôde SFZ uskutočnilo stretnutie za účasti medzinárod-
ných inštitúcií (FIFA, UEFA, FIFPro, EPFL, ECA), ÚLK a ÚFP, na základe predloženého reportu
zo strany UEFA vo vzťahu k implementácii minimálnych požiadaviek pre hráčske zmluvy bola
stanovená požiadavka na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať prípravou zmluvy
o profesionálnom vykonávaní športu v zmysle sociálneho dialógu UEFA a jej prípadné zapracova-
nie do predpisov SFZ. 
Na základe uvedeného bolo navrhnuté v zmysle čl. 65 Stanov SFZ nasledovné zloženie pracovnej
skupiny:
SFZ – Jozef Kliment, Peter Sepeši, Jaroslav Rybánsky, Jaroslav Čollák, Marek Majtán, Lukáš Pitek
ÚLK – Ivan Kozák, Peter Haňdiak, Michal Mertinyák
ÚFP – Ján Mucha, Jozef Tokoš, Peter Lukašek

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na vytvorenie pracovnej skupiny pre prípravu Zmluvy o
profesionálnom vykonávaní športu v zmysle sociálneho dialógu UEFA a jej zapracovanie do
predpisov SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Informácia o zaslaných podaniach Hlavnému kontrolórovi športu a Generálnemu
sekretárovi SFZ ohľadom Slovenského futsalu
Bod otvoril I. viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi,
ktorý informoval, že hlavným dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu je poskytnutie infor-
mácie členom VV SFZ o podaní športového klubu 4FSC, o. z. (ďalej len „4FSC“) ako riadneho
člena SFZ a Slovenského futsalu na vykonanie kontroly, ktoré bolo doručené Hlavnému kontrolóro-
vi športu dňa 23.08.2017 vo veciach týkajúcich sa najmä vedenia účtovníctva Slovenského futsalu
za obdobie posledných piatich rokov v rozpore so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení



neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“), doručenia riadnych účtovných dokladov v súlade so ZoÚ
uhradených 4FSC za účasť družstva v 1.SLF za súťažný ročník 2016/2017, spôsobilosti Slovenské-
ho futsalu ako prijímateľa verejných prostriedkov a nezaradenie družstva 4FSC do 1. SLF v sezóne
2017/2018. 
V užšom rozsahu bol uvedený podnet zo strany 4FSC v rovnaký deň 23.08.2017 doručený aj
generálnemu sekretárovi SFZ so „žiadosťou o bezodkladné rozhodnutie o zastavení poskytovania
akýchkoľvek finančných prostriedkov najmä z verejných zdrojov Slovenskému futsalu a v zmysle
čl. 25 ods. 3 a čl. 50 ods. 4 a 5 stanov SFZ postúpiť tento podnet na rokovanie výkonného výboru
SFZ, aby ten pri povinnosti konať s odbornou starostlivosťou v zmysle § 19 ods. 5 zákona č.
440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZoŠ“) a zároveň čl. 36 ods. 3 stanov SFZ rozhodol o pozastavení členstva SF v SFZ
s okamžitou účinnosťou do rozhodnutia o jeho prípadnom vylúčení najbližšou konferenciou SFZ
v zmysle čl. 26 stanov SFZ“.
Predmetné podanie bolo postúpené na základe vyššie uvedeného kontrolórovi SFZ p. Jánovi
Liptákovi, ktorý začal kontrolnú činnosť v zmysle čl. 55 bod 9 stanov SFZ a § 14 ZoŠ. Výsledok z
kontrolnej činnosti tvoril prílohu podkladov k zasadnutiu. 
SFZ ako národný športový zväz a Slovenský futsal dňa 03.03.2017 uzatvorili na základe
vzájomných rokovaní „Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci Slovenského futbalového zväzu
a Slovenského futsalu pri podpore a rozvoji futsalu“ (ďalej len „zmluva“). V zmluve si obe zmluvné
strany stanovili pravidlá vzájomnej spolupráce v jednotlivých oblastiach riadenia a organizácie
futsalu na území Slovenskej republiky, mechanizmus kontroly ako aj ďalšie práva a povinnosti,
ktoré sú povinné dodržiavať tak národný športový zväz ako aj športová organizácia poberajúce
verejné prostriedky určené na športovú činnost v zmysle ZoŠ. Generálny sekretár SFZ dňa
31.08.2017 listom vyzval zástupcov Slovenského futsalu o predloženie chýbajúcej dokumentácie
týkajúcej sa priebežného použitia a hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami
v zmysle ustanovení zmluvy s dodatočným termínom do 15.09.2017, nakoľko Slovenský futsal si
nesplnil svoje povinnosti v termínoch stanovených v zmluve, čím došlo k porušeniu zmluvy. V liste
zároveň uviedol, že SFZ dňom 31.08.2017 predbežne Slovenskému futsalu pozastavil čerpanie
finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy až do doby splnenia uvedených povinností. Predseda
Slovenského futsalu doručil generálnemu sekretárovi SFZ elektronickou formou všetky potrebné
dokumenty dňa 14.09.2017, a to najmä riadnu účtovnú závierku SF overenú audítorom so správou
o hospodárení za rok 2016, vypracovanú výročnú správu o činnosti SF za rok 2016, strategický plán
Slovenského futsalu na 4 roky a výpisy z transparentného účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni
založeného za účelom príjmu finančných prostriedkov v zmysle zmluvy. Na základe analýzy
predložených dokumentov, však nebola splnená povinnosť zverejnenia výročnej správy
schválenej najvyšším orgánom Slovenského futsalu. 
Vo veci podnetu 4FSC hlavnému kontrolórovi športu, ktorý sa týkal aj spôsobilosti Slovenského
futsalu ako prijímateľa verejných prostriedkov podľa §66 a nasl. ZoŠ, SFZ čaká na stanovisko
hlavného kontrolóra športu, ktoré po doručení bez zbytočného odkladu postúpi členom VV SFZ.  
Dňa 22.09.2017 generálny sekretár SFZ listom informoval zástupcu 4FSC o predbežnom stave
riešenia predmetného podnetu zo dňa 23.08.2017 a jeho zaradení do programu zasadnutia VV SFZ
konaného dňa 03.10.2017.  
Vyjadrenie kontrolóra SFZ: 
Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo v
termíne určenom zakladajúcim dokumentom, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia
účtovného obdobia. Výročná správa musí byť do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom
športovej organizácie zverejnená a uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného
predpisu, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia
/§9 ods. 7 Zákona o športe/.
Napriek niektorým nezrovnalostiach zistených kontrolou sa Kontrolór SFZ prostredníctvom správy
vyjadril, že nie je dôvod, aby SF stratil spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov./ Rám-
cová zmluva čl. 9 ods.9 a, b./



V rámci novej Rámcovej zmluvy medzi SFZ a SF odporučil zjednotiť stanovisko na jednotlivé
body v Rámcovej zmluve.
Členovia VV SFZ vzali správu kontrolóra SFZ na vedomie, no odporučili, aby bola rozšírená aj o
stanovisko Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
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.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu projektu s názvom „Vzdelávací a skúšobný modul k organi-
zovaniu verejných športových podujatí“
Bod otvoril I. viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi,
ktorý informoval, že cieľom projektu je vytvoriť novú modernú vzdelávaciu platformu prístupnú
cez internet, ktorá bude zároveň pracovným nástrojom pre športové kluby i SFZ, v rámci ktorej
budú systematicky zatriedené poznatky z odborných oblastí uvedených v § 13 ods. 5 zákona č.
1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. (ďalej len “zákon”) pre jednotlivé vzdelávané skupiny špor-
tových odborníkov podľa tohto zákona.
Platforma bude obsahovať aktuálne informácie potrebné/užitočné pre organizátorov verejných
športových podujatí na klubovej alebo aj reprezentačnej úrovni, športových odborníkov, ale aj
fanúšikov s praktickým prepojením právnych predpisov SR, dôvodových správ, interných noriem
SFZ, odporúčaní, najlepších postupov, odborných článkov, praktických rád a tipov, odpovedí na
často kladené otázky, ale aj formulárov a vzorov využívaných pri organizovaní verejných
športových podujatí. 
Súčasťou vzdelávacej platformy bude aj základný IT modul na domáce prípravné testovanie a
vykonanie písomnej časti skúšky formou elektronického testu pre hlavného usporiadateľa (§ 10 ods.
7 zákona), bezpečnostného manažéra (§ 11 ods. 5 zákona), usporiadateľa (§ 12 ods. 3 zákona) a
delegáta zväzu (§ 13a ods. 4 zákona), ako aj ich ďalšie pravidelné preskúšavanie každé štyri roky (§
13 ods. 6 zákona), ktorá bude vypracovaná v súlade s jednotnými pravidlami pre používanie testov
na prípravu a skúšku uchádzačov schválenými dňa 4. júla 2014 odbornou komisiou vymenovanou
prezidentom Policajného zboru podľa § 13 ods. 7 zákona, pokiaľ pripravovaná novela zákona
neprinesie zmenu tohto ustanovenia.

Úhrada predpokladaných nákladov projektu v     sume 20     000,-Eur s     DPH bude vykonaná
z transparentného účtu SFZ v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti
na športových podujatiach. Informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach je
financovaný z prímov pokút uložených v disciplinárnom konaní príslušného športového zväzu
alebo jeho členov za neslušnosti a výtržnosti účastníkov podujatia a za porušenie povinnosti
organizátora podujatia.



Vytvorený IT modul bude plne využiteľný aj na vzdelávanie a skúšky iných skupín športových
odborníkov pôsobiacich tak v rámci SFZ (napr. rozhodcovia), ako aj mimo SFZ (napr. dozorný
orgán obce, iné zväzy) a bude obsahovať aj materiály a praktické informácie dôležité pre
informovanosť a prácu s fanúšikmi. Aj preto boli do pracovnej skupiny projektu navrhnutí aj
predseda komisie rozhodcov SFZ a člen VV SFZ za rozhodcov pán Marián Ružbarský a
koordinátor SFZ pre styk s fanúšikmi pán Marek Majerčák.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh projektu s názvom „Vzdelávací a skúšobný modul k organizovaniu
verejných športových podujatí“. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
mesiaca september 2017
Bod otvoril I. viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi,
ktorý informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR v mesiaci september:



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

K bodu 14: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnu-
tiami VV SFZ
Bod otvoril I. viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projekto-
vému manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v čase medzi riadnymi zasad-
nutiami VV SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam č. 11/17 a to vo veci "Schvaľovanie
návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (Príloha č. 3 pre
Futsal)”.

Dôvodom na zaradenie bolo prijaté uznesenie výkonného výbor Slovenského futsalu (ďalej len
„VV SF“) zo dňa 21.06.2017, ktorý schválil návrh na zmenu a doplnenie Prílohy č. 3 Registračného
a prestupového poriadku SFZ (ďalej len „RaPP“) týkajúcej sa výhradne futsalu.
Uvedená novela Prílohy č. 3 – Futsal (Pravidlá o prestupe a statuse hráčov futsalu) RaPP vychádza
zo špecifických podmienok, z požiadaviek doterajšej aplikačnej praxe a názorov klubov
zúčastňujúcich sa futsalových súťaží na území Slovenska.
Úprava sa dotkne najmä odstupného za transfér amatéra a termínov trvania registračných období.

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 11. septembra 2017 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ 
(Príloha č. 3 pre Futsal)



alebo
Neschvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ 
(Príloha č. 3 pre Futsal)
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a 
prestupového poriadku SFZ (Príloha č. 3 pre Futsal)

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

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi
riadnymi zasadnutiami VV SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Informácia o možnosti zasielania návrhov kandidátov na cenu Fair play MUDr.
Ivana Chodáka

Bod otvoril I. viceprezident SFZ Richard Havrilla.  Odovzdal slovo právnemu expertovi a projekto-
vému manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o možnosti zasielania návrhov
kandidátov na cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
Cena fair play MUDr. Ivana Chodáka je najvyšším futbalovým ocenením za fair play, ktorým sa
prejavuje uznanie jednotlivcom alebo športovým kolektívom za záslužnú činnosť vo futbalovom
hnutí. 

Uvedenú cenu možno udeliť za:

a) výnimočný čin súvisiaci s futbalom
b) dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť, v súlade s princípmi fair play
c) dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s princípmi fair 
play. 

Za výnimočný čin sa považuje nadštandardný čin, ktorý sa svojou osobitosťou a významom
odlišuje od bežnej občianskej, ale i športovej činnosti navrhovaného. 

Za dlhoročnú činnosť sa považuje športová činnosť v trvaní najmenej desať rokov. V prípade
osobitného zreteľa je možné udeliť výnimku. Ani v takom prípade však športová činnosť
navrhovaného nesmela byť kratšia ako päť rokov. 

Podrobnosti k podmienkam udelenia ceny sa nachádzajú v štatúte, ktorý je zverejnený na webovom 
sídle SFZ.

SFZ cez úradnú správu oznámi činovníkom a priaznivcom futbalu možnosť na zasielanie návrhov
na ocenenie jednotlivcov alebo športových kolektívov "Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka". Tie
môžu v zmysle štatútu zasielať na adresu sídla príslušného regionálneho futbalového zväzu v termí-
ne do 31. októbra 2017. Návrhy bude následne vyhodnocovať Legislatívno-právna a etická komisia
SFZ. Tá predloží VV SFZ zoznam kandidátov, ktorým  navrhuje udeliť cenu.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o možnosti zasielania návrhov kandidátov na cenu



Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
2) VV SFZ určuje deň 31. október 2017 ako posledný termín na zasielanie návrhov
kandidátov na cenu Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Informácia o zaslaných návrhoch kandidátov za SFZ na udelenie cien Klubu fair
play SOV
Bod otvoril I. viceprezident SFZ Richard Havrilla. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projekto-
vému manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že Klub fair play SOV je ini-
ciátorom udeľovania cien fair play v športe a spolupracuje s ďalšími subjektmi, ktoré sa v tejto ob-
lasti v SR angažujú. Navrhuje kandidátov na ocenenie medzinárodnými a európskymi cenami fair
play. Klub fair play SOV požiadal SFZ o zaslanie návrhov na udelenie cien za rok 2017 v termíne
do 30. septembra 2017 v nasledovných kategóriách:

a)   za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play,
b)   za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play, 
c)   za príkladný čin v duchu fair play.

V uvedenom termíne a do zaslanie týchto podkladov, neboli doručené SFZ žiadne návrhy.
Generálny sekretár SFZ preto predložil Klubu fair play SOV návrh na udelenie ceny v kategórii
dlhodobé pôsobenie v duchu fair play pre p. Jána Švehlíka.
Návrh SFZ prejde schvaľovacím procesom na zasadnutí Kolégia Klubu fair play SOV a následne
bude predložený na schválenie výkonným výborom SOV. Po schválení jednotlivých návrhov sa
ocenenia odovzdajú laureátom pri slávnostnej príležitosti. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o zaslaných návrhoch kandidátov za SFZ na udelenie
cien Klubu fair play SOV.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Diskusia
Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 3. októbra 2017 v Bratislave:

Uznesenie č. 114/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď
Z: 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

Uznesenie č. 116/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci a finančnej podpore dobudovania a prevádzky
futbalovej akadémie v Dunajskej Strede medzi SFZ a DAC Academy, a. s.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 117/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ,
ktorého súčasťou je nový tabuľkový systém udeľovania pokút v prípade porušenia ustanovení
smernice.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 118/17 VV SFZ:
1) VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ na novembrové
zasadnutie.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ doplniť podklady o všetky náležitosti potrebné k rozhodnutiu o predaji.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

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

Uznesenie č. 120/17 VV SFZ:
VV SFZ ustanovuje Ing. Tomáša Ďuríka za člena Licenčnej komisie SFZ – odborníka pre licenčné
kritériá. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 121/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie financií zo Solidarity Payment UEFA za súťažný ročník
2016/17 s pozastavením platby pre kluby FC VSS Košice a FK Dukla Banská Bystrica v zmysle čl.
25 ods. 5 Stanov SFZ písm. b) (pozastavenie členstva).

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 122/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na vytvorenie pracovnej skupiny pre prípravu Zmluvy o profesionálnom
vykonávaní športu v zmysle sociálneho dialógu UEFA a jej zapracovanie do predpisov SFZ. 
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

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.




