
Zápisnica č. 10/17 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 12. decembra
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
Milan Lešický – zástupca trénerov

Ospravedlnený: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ

Prizvaní: Ján Kozák – reprezentačný tréner SR „A“
Ján Lipták – kontrolór SFZ
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
Marcel Korinek – riaditeľ Ekonomického úseku SFZ
Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR “A”
4. Prerokovanie návrhu programu volebnej Konferencie SFZ
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
6. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ
7. Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka

2017/18 
8. Prerokovanie návrhu Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov

stretnutia
9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Poriadku Komory SFZ pre riešenie

sporov
10. Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2016
11. Schvaľovanie poverenia na výkon funkcie člena Volebnej komisie SFZ v zmysle

čl. 37 ods. 8 Stanov SFZ
12. Schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ
13. Informácia o záveroch pracovného stretnutia zástupcov DK SFZ, ÚLK, LPO a

LPEK SFZ v súvislosti so zápasom DAC Dunajská Streda – ŠK Slovan
Bratislava

14. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
mesiaca november 2017

15. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ
16. Diskusia



K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu
zasadnutia s informáciou o aktualizovaných materiáloch k bodu č. 6 s názvom Prerokovanie návrhu
na zmenu a doplnenie Stanov SFZ a k bodu č. 9 s názvom Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplne-
nie Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. Aktualizované verzie podkladov s odôvodnením ku
každému bodu obdržali členovia VV SFZ na zasadnutí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
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 právny expert a projektový manažér SFZ Jaroslav Rybánsky

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, ktorá presahuje rámec volebného obdobia.

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

Úloha splnená.
V termíne do 4. decembra 2017 boli predložené všetky návrhy kandidátov na členov mandátovej
komisie a členov návrhovej komisie.

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



Úloha trvá.
Pri príprave návrhu Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ na ročník 2018/19 bude upravená
aj časť týkajúca sa rozhodnutia o termíne určenia dejiska finále Slovnaft Cup-u.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR “A”
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR “A” Jána
Kozáka, ktorý vyhodnotil činnosť svojho družstva za ostatné obdobie.
Najväčšie pozitíva:
Po zápase so Škótskom (doma) sa nám podarilo vyčistiť vzťahy – opäť pozitívna atmosféra a
korektné vzťahy – 5 víťazstiev 

• Posun v rámci herného prejavu družstva 

• Zapracovávanie mladých hráčov do základnej zostavy (Škriniar, Lobotka, Rusnák) 

• Divácky záujem 

• V druhej kvalifikácii po sebe sme dokázali obsadiť 2.miesto v skupine a výsledkovo 

zvládnuť zápasy s “papierovo” slabšími súpermi (okrem domáceho zápasu s BLR 0:1) 

• Dlhodobá výsledková stabilita (od augusta 2013) – 47 zápasov (26-9-12 ... 69:39). Iba 2 

zápasy z celkovo 12 sme prehrali o viac ako 1 gól 

• Druhý výkonnostný kôš pri žrebe Ligy Národov UEFA 

Najväčšie negatíva:

Nepodarilo sa nám splniť cieľ – postup do play-off kvalifikácie MS 2018 
• 4 prehry z 10 zápasov (všetky o jeden gól) 

• „Kauzy“ v úvode kvalifikácie 

• Na rozdiel od kvalifikácie ME 2016 sme nedokázali „bodovať“ s družstvom z prvého 
výkonnostného koša

• Disciplinárne tresty (3 ČK) a zranenia hráčov – iba zápas proti Škótsku (doma) sme 

odohrali v plnom zložení 

• Nepravidelná (absentujúca) zápasová prax niektorých hráčov v kluboch 

• Nízky počet prípravných zápasov počas kvalifikácie 

• Alternatívy na hráčskych postoch – útočník, krajný obranca, brankár 

Najdoležitejšie ulohy pre najbližšie obdobie su: 
1. Pripraviť a logisticky zabezpečiť marcový asociačný termín (19. – 27.3.2018) turnaj v 

Bankoku. 

2. Do konca januára 2018 vyriešiť súperov pre: 

• júnový asociačný termín (2 prípravné zápasy) 

• asociačné termíny spetmber – november 2018, kedy sa začne UEFA Liga Národov (2
prípravné zápasy). 

3. V prvom polroku 2018 zabudovávať mladších hráčov a hráčov širšieho kádra tak, aby 
získavali skúsenosti z medzinárodných zápasov a v budúcnosti mohli byť prínosom pre 
reprezentáciu SR. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu vyhodnotení o činnosti reprezentačného družstva SR
“A”. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Prerokovanie návrhu programu volebnej Konferencie SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslav Rybánsky, ktorý predstavil návrh programu volebnej Konferencie SFZ.
Členovia VV SFZ obdržali k podkladom aj „Volebnú mapu SFZ na volené funkcie“ a „Vyhlásenie
volieb na Volebnú konferenciu SFZ“ pripravenú Volebnou komisiou SFZ.
Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor z navrhnutých
kandidátov za člena mandátovej komisie a návrhovej komisie odporučí konferencii šiestich členov
mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi VV SFZ a generálnym
sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, na ktorom rozhodne o
zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen návrhovej komisie sú zástupcami
profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie a štyria členovia návrhovej komisie sú
zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej komisie za každý regionálny zväz) a jeden
zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca návrhovej komisie sú pracovníkmi administratívy
SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár SFZ. 
Generálny sekretár SFZ, prezident ÚLK a predsedovia RFZ navrhli za členov komisií a
overovateľov zápisnice nasledujúcich zástupcov:
Mandátová komisia:
Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Ján
Matonok (SsFZ) a Jaroslav Švarc (VsFZ)
Návrhová komisia:
Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Štefan Korman (ZsFZ), Stanislav
Špila (SsFZ) a Ján Džubák (VsFZ)
Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Suchý (BFZ), Ľubomír Golis (ÚLK) a Vendelín Novysedlák

Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční  2. februára 2018 v Senci bol predložený tento návrh
programu:

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

rencie
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Udeľovanie ocenení SFZ
5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
6. Správa kontrolóra SFZ
7. Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ za obdobie rokov 2014-

2018
8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ
9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2018
11. Voľba prezidenta SFZ
12. Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
13. Voľba štyroch členov VV SFZ –  členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je



viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)  
14. Voľba štyroch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal, z ktorých jeden je

viceprezidentom pre profesionálny futbal 
15. Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky 
16. Voľba člena VV SFZ – zástupca trénerov 
17. Voľba člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov 
18. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SFZ 
19. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ 
20. Voľba predsedu Odvolacej komisie SFZ 
21. Voľba podpredsedu Odvolacej komisie SFZ 
22. Voľba člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut)
23. Voľba náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ
24. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 
25. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 
26. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
27. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
28. Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
29. Voľba podpredseda revíznej komisie SFZ
30. Voľba člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ
31. Diskusia
32. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Pôvodne navrhovaný program pozostával aj z bodov, ktoré obsahovali voľbu predsedu a
podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov, a tiež voľbu člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
Odôvodnenie:
V prípade Komory SFZ pre riešenie sporov sa dospelo ku konsenzu, že nakoľko mandát predsedu a
podpredsedu uplynie v júni 2018 (pozn. zvolení na štvorročné funkčné obdobie na Konferencii SFZ
dňa 6. júna 2014), že voľba predsedu a podpredsedu sa uskutoční na Konferencii SFZ konanej v
budúcom kalendárnom roku podľa nových pravidiel až po zvolení nových členov komory –
zástupcov profesionálnych hráčov a zástupcov profesionálnych klubov. Funkčné obdobie členov
komory končí v auguste 2018.
V prípade voľby člena výkonného výboru SFZ – zástupcu hráčov, dospeli členovia VV SFZ k
názoru, že vzhľadom na to, že na Slovensku zatiaľ nepôsobí organizácia zastupujúca hráčov, ktorá
by bola riadnym členom FIFPro a doposiaľ nebol ani vyjadrený aktívny záujem hráčov o obsadenie
tejto funkcie, táto voľba bola z programu konferencie zatiaľ vypustená.
ÚFP (Únia futbalových profesionálov) je v súčasnosti v procese prijímania za člena FIFPro, avšak
na strane druhej, doposiaľ nespĺňa podmienku členstva v SFZ ustanovenú pre navrhovanie
kandidátov v čl. 48 ods. 5 stanov SFZ, ktorý znie:
„Pri voľbe člena výkonného výboru podľa článku 48 ods. 2 písm. f.) je rozhodujúce, aby bol
kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro
alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak
neexistuje žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú
členmi SFZ.“
V rámci diskusie ku konferencii boli členovia VV SFZ ešte upozornení, aby počas procesu
nominácii delegátov na konferenciu SFZ dbali na kontrolu čl. 38 Stanov SFZ, ktorý sa týka
konfliktu záujmov a nezlučiteľnosti funkcií. Teda na citáciu ustanovenia, že  „členovia orgánov SFZ
volení konferenciou nesmú byť počas trvania ich funkcie zvolení alebo inak ustanovení za
delegátov na konferenciu.“
Táto téma bude predmetom diskusie najbližších týždňov pred volebnou konferenciou a v závislosti
od výsledku tejto diskusie, môže byť program konferencie upravený.  



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1 ) VV SFZ odporuča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu volebnej
Konferencie SFZ.
2) VV SFZ  odporuča delegátom konferencie schváliť členov mandátovej komisie, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice v tomto zložení:
Mandátová komisia: Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád
Benovič (ZsFZ), Ján Matonok (SsFZ) a Jaroslav Švarc (VsFZ)
Návrhová komisia: Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Štefan
Korman (ZsFZ), Stanislav Špila (SsFZ) a Ján Džubák (VsFZ)
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Suchý (BFZ), Ľubomír Golis (ÚLK) a Vendelín Novysedlák
(VsFZ)
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Ekonomického úseku SFZ
Marcelovi Korinekovi, ktorý predstavil návrh rozpočtu SFZ na rok 2018. Ten bol vypracovaný po
konzultáciach s jednotlivými úskemi SFZ tak, aby šlo o vyrovnaný návrh rozpočtu.  
Jednotlivé položky nákladov a výnosov boli predložené veľmi podrobne podľa 

  



V rámci diskusie k tomuto bodu mali členovia VV SFZ následovné pripomienky:
- zvýšiť návrh rozpočtu na Komisiu rozhodcov SFZ v oblasti delegovaných osôb
- znížiť návrh rozpočtu pre ženský futbal

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu volebnej Konferencie
SFZ.
2 ) VV SFZ  odporúča delegátom konferencie schváliť členov mandátovej komisie, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice v tomto zložení:
Mandátová komisia: Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád
Benovič (ZsFZ), Ján Matonok (SsFZ) a Jaroslav Švarc (VsFZ)
Návrhová komisia: Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Štefan
Korman (ZsFZ), Stanislav Špila (SsFZ) a Ján Džubák (VsFZ)
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Suchý (BFZ), Ľubomír Golis (ÚLK) a Vendelín Novysedlák
(VsFZ)
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil aktualizovanú verziu návrhu na zmenu a
doplnenie Stanov SFZ.  
Zmeny a doplnenia Stanov SFZ vychádzajú najmä z novely poriadku Komory SFZ pre riešenie
sporov, v ktorom sa upravovali ustanovenia upravujúce spôsob voľby predsedu a podpredsedu
Komory SFZ pre riešenie sporov. Navrhované zmeny sú súčasťou splnenia podmienok pilotného
projektu FIFA, do ktorého bol zaradený Slovenský futbalový zväz ako jediný členský národný zväz
UEFA s dotáciou 40.000 eur a podliehajú schváleniu FIFA, s ktorou boli navrhované zmeny
priebežne neformálne konzultované.
Navrhované zmeny a doplnenia sú nasledovné:

1 V článku 37 ods. 1 sa za slovo “kontrolóra“ vkladajú slová “a náhradníka kontrolóra”.

Dôvod: Vzhľadom na to, že je efektívne a logické, aby funkčné obdobie kontrolóra a jeho

náhradníka mali rovnakú dĺžku trvania výkonu funkcie, upravuje sa dĺžka funkčného obdobia

náhradníka kontrolóra, ktorým bude podpredseda revíznej komisie.

2 V článku 37 ods. 3 sa slová “s výnimkou kontrolóra, komory a volebnej komisie”
nahrádzajú slovami “s výnimkou kontrolóra a jeho náhradníka, predsedu, podpredsedu
alebo iného člena komory alebo volebnej komisie.”.“

Dôvod: Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov je upravené

odlišne v poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov (funkčné obdobie je 5 ročné) a uvedenou

zmenou sa chce zosúladiť so znením predmetného ustanovenia.

3 V článku 37 ods. 6 sa za písm. c) dopĺňa nové písm. d), ktoré znie:

„d) ak člen orgánu SFZ je nečinný viac ako štyri mesiace aj napriek písomnému upozorneniu zo
strany kontrolóra, predsedu alebo podpredsedu orgánu, ktorého je členom,“



Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).

4 V článku 37 sa za odsek 7 dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie:

„8. Zánik výkonu funkcie člena orgánu SFZ z dôvodu jeho nečinnosti podľa odseku 6 písm. d) s
označením dňa zániku výkonu funkcie oznámi kontrolór dotknutej osobe, predsedovi orgánu, v
ktorom dotknutý člen funkciu vykonával a orgánu, ktorý ho do funkcie ustanovil.“

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.

Dôvod: Niektorí členovia Komory SFZ pre riešenie sporov boli vo svojich senátoch dlhšie obdobie

nečinní, čo spôsobovalo negatívne vnímanie konania pred komorou, nakoľko základnými princípmi

jej konania je efektívnosť a hospodárnosť. Obdobný poznatok existuje aj vo vzťahu k iným orgánom

SFZ. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné nastaviť taký mechanizmus (použiteľný pre všetky orgány),

ktorý by zabezpečil, aby prípadný zánik členstva v orgáne SFZ bol pre všetky orgány SFZ vyriešený

priamo v Stanovách SFZ. Upravuje sa aj spôsob, ako bude dotknutý funkcionár upovedomený o

zániku jeho funkcie. Kontrolór rovnako upovedomí o zániku výkonu funkcie predsedu orgánu, v

ktorom dotknutý funkcionár vykonával funkciu, aby tento vedel prípadne iniciovať ustanovenie

nového člena orgánu SFZ. 

5 V č l ánku 55 ods . 1 s a na konc i p r ipá j a d ruhá ve t a , k to r á zn ie :
“Náhradníkom kontrolóra je podpredseda revíznej komisie, pre ktorého odseky 2 a 3
platia rovnako.”

6 V článku 56 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: “Podpredseda revíznej
komisie je náhradníkom kontrolóra, ktorý vykonáva pôsobnosť kontrolóra, ak došlo k
zániku výkonu funkcie kontrolóra (čl. 37 ods. 6), až do času zvolenia nového
kontrolóra.”

Dôvod: V doterajšom znení Stanov SFZ nebola riešená otázka nahradníka kontrolóra SFZ. Z

uvedeného dôvodu bolo navrhnuté riešenie podpredsedom revíznej komisie, ktorý v prípade zániku

výkonu funkcie kontrolóra niektorým zo spôsobov uvedených v čl. 37 ods. 6 stanov SFZ bude

vykonávať pôsobnosť kontrolóra, a to až do času zvolenia nového kontrolóra.

7 Článok 59 ods. 2 znie:

Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať:
a) spory medzi osobami s príslušnosťou k SFZ, osobami s príslušnosťou k SFZ a SFZ

vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou5) vyplývajúce z predzmluvných vzťahov a
 zmluvných vzťahov,

b) spory podľa písmena a) s medzinárodným prvkom,
c) spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo z porušenia

rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA.”.

Dôvod: Uvedené ustanovenie v pôvodnom znení poriadku bolo rozsiahle a v záujme zrozumiteľnosti

sa malo podľa odporúčania FIFA použiť rovnaké znenie. Predchádzajúce odseky boli preto

zjednotené do troch zrozumiteľných odsekov. Zároveň sa v záujme sprecizovania vložila poznámka

pod čiarou, ktorý odkazuje na osoby s príslušnosťou k SFZ (zosúladenie so zákonom č. 440/2015 Z.

z. o športe).

8 V článku 59 sa vypúšťajú odseky 3, 4, 5 a doterajšie odseky 6 až 17 sa označujú ako
odseky 3 až 14.



Dôvod: Viď odôvodnenie vyššie k bodu 4.

9 Článok 59 ods. 10 (7) znie:
„Predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia SFZ. Kandidátov na
predsedu komory a podpredsedu komory navrhuje plénum komory. Za kandidáta na predsedu
komory a podpredsedu komory je navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú  väčšinu hlasov
všetkých členov komory zvolených za hráčov a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov
komory zvolených za kluby. Každý člen komory má pri schválení návrhu kandidáta na predsedu
komory a podpredsedu komory jeden hlas.“

Dôvod: Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol pre Komoru SFZ pre riešenie  rozhodujúci, aby

splnil požiadavky FIFA (FIFA Standard Regulations 2008). FIFA v rámci svojich predložených

pripomienok požadovala, aby zainteresované strany (SFZ, ÚFP a ÚLK) spoločne hľadali riešenie

na zabezpečenie rovnakého vplyvu klubov a hráčov na kandidátov na predsedu a podpredsedu

komory pri rešpektovaní platných vnútroštátnych právnych predpisov. Na základe uvedeného preto

pracovná skupina, ktorá vyhotovovala novelu poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov navrhla

riešenie v tom smere, že kandidátov na predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov

navrhujú kvalifikovanou väčšinou zástupcov za hráčov a zístupcov za kluby členovia pléna komory,

pričom každý člen pléna komory má jeden hlas pri navrhovaní. V tejto súvislosti si dovoľujeme

pripomenúť, že požiadavka zo strany ÚFP bola v tom smere, aby predsedu a podpredsedu komory

volilo plénum komory spomedzi kandidátov zvolených za hráčov profesionálneho futbalu a za kluby

profesionálneho futbalu, nadpolovičnou väčšinou všetkých členov pléna komory. Takéto znenie by

však zrejme bolo totiž v  rozpore s § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, podľa

ktorého “najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov

disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov,

ak nie sú volení členmi národného športového zväzu priamo,” Na základe dovetku “ak nie sú volení

členmi národného športového zväzu priamo” ÚFP navrhovala, aby boli predseda komory a

podpredseda komory volení priamo hráčmi a klubmi. Tu je však podstatné zohľadniť aj tú

skutočnosť, že komora nie je iba orgánom na riešenie sporov hráčov a klubov, ale že ide o

univerzálny orgán na riešenie sporov v zmysle § 53 ods. 1 zákona o športe pre všetky osoby s

príslušnosťou k SFZ, nie iba spory hráčov a klubov.

10 Článok 59 ods. 16 (13) znie:
„Proti rozhodnutiu komory je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací senát. Rozhodnutia
komory v prvom stupni nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa článku 60
ods. 8 Stanov SFZ.“

Dôvod: Najzásadnejšia zmena v rámci novely poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. V rámci

právnej teórie je odvolanie riadny opravný prostriedok, ktorý môže účastník resp. iná osoba,

uplatniť v prípade nespokojnosti s vydaným prvostupňovým rozhodnutím. Preskúmanie veci v

rozsahu určenom zákonom za účelom dosiahnutia nápravy nazývame opravný prostriedok.

Riadnosť odvolania ako opravného prostriedku spočíva v tom, že je ho možné podať zásadne voči

každému prvostupňovému rozhodnutiu. 

Zásadnou zmenou, aj na základe žiadosti zo strany hráčov, je aj vypustenie prieskumného konania

na Odvolaciu komisiu SFZ, kde v rámci sprecizovania bol vytvorené ustanovenie poriadku, ktoré

ustanovuje, že „proti rozhodnutiu komory / odvolacieho senátu nie je prípustné odvolanie.

Rozhodnutia komory v prvom stupni / odvolacieho senátu nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti

odvolacej komisie podľa článku 60 ods. 8 Stanov SFZ.”

11 Za článok 59 ods. 16 (13) sa vkladá nový článok 17 (14), ktorý znie:
„Proti rozhodnutiu odvolacieho senátu nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutia odvolacieho senátu
nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa článku 60 ods. 8 Stanov SFZ.“



Doterajší odsek 17 (14) sa označuje ako odsek 18 (15).

Dôvod: Viď odôvodnenie vyššie.

12 Na konci článku 60 ods. 8 sa vkladá nová veta, ktorá znie:
„Rozhodnutia orgánov SFZ, ktoré nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa
tohto odseku určujú stanovy alebo osobitný predpis SFZ.“

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporuča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov
SFZ. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0 
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft Cup-u suťažného ročníka 2017/18 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v stanovenom termíne boli SFZ doručené
nasledujúce oficiálne kandidatúry a návrhy:

Futbalový štadión MOL Aréna v Dunajskej Strede (kandidatura FC DAC 1904, a.s.)
Futbalový štadión v Žiari nad Hronom (kandidatura FK Pohronie)
Futbalový štadión v Myjave (kandidatura Spartak Myjava)
Futbalový štadión City Aréna v Trnave (návrh prezidenta SFZ)

Vzhľadom k požadovaným infraštruktúrnym kritériám pre štadión – dejisko finálového stretnutia,
bolo navrhnuté, aby výkonný výbor SFZ schválil za dejisko finálového stretnutia Slovnaft Cup-u
2017/2018, futbalový štadión City Aréna Antona Malatinského v Trnave.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje štadión Antona Malatinského v Trnave za dejisko finále Slovnaft Cup-u
suťažného ročníka 2017/18.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 2 (T. Végh, P. Kašpar) 
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 8: Prerokovanie návrhu Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov
stretnutia
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh Smernice o odbornej príprave delegátov
zväzu a delegátov stretnutia. Uvedená smernica bola spripomienkovaná zo strany rozhodcov
a delegátov a predkladaná smernica v prílohe tohto listu bola spracovaná na základe uvedených
pripomienok. V súvislosti s tým, že pripomienky uvedených záujmových skupín sú v zásadných
rozdielových vnímaniach, vnímame najvhodnejšie, aby sa uvedený materiál prerokoval na najvyššej
úrovni a na základe záverov bol sfinalizovaný do konečného znenia smernice.
Táto smernica upravuje:

a) postup, organizáciu, obsah a rozsah odbornej prípravy pre nadobudnutie odbornej spôsobilosti na
výkon funkcie delegáta zväzu a delegáta  stretnutia,

b) priebeh a obsah skúšky na získanie licencie delegáta zväzu a delegáta stretnutia,



c) postup, organizáciu, obsah a rozsah odbornej prípravy na opakované overovanie odbornej
spôsobilosti delegáta zväzu a delegáta stretnutia a priebeh a rozsah skúšky na opakované overenie
odbornej spôsobilosti delegáta zväzu a delegáta stretnutia,

d) náležitosti osvedčení o odbornej spôsobilosti delegáta zväzu a  delegáta stretnutia,
e) pôsobnosť komisie delegátov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „KD SFZ“), komisií

rozhodcov a delegátov regionálnych futbalových zväzov prostredníctvom ich úsekov delegátov
(ďalej len „KR RFZ“) a komisií rozhodcov a delegátov oblastných futbalových zväzov
prostredníctvom ich úsekov delegátov (ďalej len „KR ObFZ“) pri zabezpečovaní odbornej prípravy,
opakovanej odbornej prípravy a vykonania skúšky uchádzača o odbornú spôsobilosť na výkon
funkcie delegáta zväzu a delegáta stretnutia.

     Táto smernica neupravuje postup, obsah, rozsah, organizáciu odbornej prípravy pre nadobudnutie
     odbornej spôsobilosti na výkon funkcie pozorovateľa rozhodcov pre profesionálny futbal.

V rámci diskusie k tomuto bodu sa členovia VV SFZ zhodli na zapracovaní pripomienok, ktoré
vznikli v rámci pripomienkového konania najmä zo strany Komisie rozhodcov SFZ.
Išlo o nasledovné pripomienky:
- v čl. 1 Úvodné ustanovenia  časť e) vypustiť slová „Komisia delegátov“
Zdovodnenie: Na regionálnej (resp. oblastnej) úrovni neexistujú komisie delegátov, ale iba
Komisie rozhodcov so svojimi úsekmi delegátov zväzu (v zmysle Konvencie UEFA). 

- v prílohe č.1 - Vzor osvedčenia delegáta zväzu - požiadavka, aby namiesto predsedu Komisie
delegátov SFZ, toto osvedčenie podpisovali spolu s GS SFZ aj predsedovia RFZ 
Zdovodnenie: Na spoločnom zasadnutí GS SFZ, Legislatívno - právneho oddelenia SFZ, zástupcov
KD SFZ a KR SFZ sa dohodlo, že "Osvedčenie Delegát zväzu" budú svojim podpisom potvrdzovať
za SFZ generálny sekretár a predseda konkrétneho regionálneho zväzu, prípadne predseda
regionálnej KR, ktorá vzdelávací seminár organizuje a zabezpečuje. Okrem toho, celkový
plánovaný rozsah vzdelávania je 32 hodín. Z toho iba za 7 hod. je zodpovedná Komisia delegátov
SFZ. 

Posledná pripomienka vznesená priamo na zasadnutí bola, aby požiadavka na vzdelanie delegátov
bola upravené v zmysle Národnej klasifikácie vzdelávanie

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a
delegátov stretnutia a ukladá predkladateľovi zapracovať pripomienky vznesené na
zasadnutí. 
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 zmenu a doplnenie Poriadku Komory SFZ pre riešenie
sporov
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Lúkášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh zmenu a doplnenie Poriadku Komory SFZ
pre riešenie sporov.
Pri prerokovaní návrhu novely poriadku pre riešenie sporov boli oboznámené zmeny, ktoré
poriadok zavádza v rámci realizácie pilotného projektu FIFA.
Najvýznamnejšími zmenami sú zavedenie dvojstupňového konania. V druhom stupni bude
rozhodovať 5-členný odvolací senát, v ktorom bude dodržané pomerné zastúpenie členov komory
za hráčov a za kluby v sporoch medzi hráčmi a klubmi. Zároveň bol vylúčený všeobecný prieskum



odvolacej komisie SFZ vo veciach, v ktorých bude rozhodovať komora, aby bolo pri veciach
prejednávaných komorou vždy zabezpečené paritné zastúpenie hráčov a klubov. 
Odvolacia komisia nie je kreovaná na tomto princípe, preto vo veciach komory nebude vykonávať
prieskum.
Ďalšou významnou zmenou bude spôsob voľby predsedu a podpredsedu komory. V tejto súvislosti
boli prerokované aj návrhy Únie futbalových profesionálov (ďalej len ÚFP) vo vzťahu ku kreovaniu
predsedu a podpredsedu komory, kde ÚFP navrhovala voliť predsedu a podpredsedu komory
priamou voľbou hráčmi a klubmi alebo v prípade, ak bude voliť konferencia, aby boli volení dvaja
podpredsedovia - jeden za hráčov a druhý za kluby, pričom predseda komory by bol vylúčený z
rozhodovania vecí zmluvnej stability.
Prvý model navrhovaný ÚFP, ktorý zákon o športe síce pripúšťa (priama voľba členmi SFZ), bol
pracovnou skupinou podieľajúcou sa na tvorbe návrhu novely poriadku zvážený so záverom, že
komora bude rozhodovať aj iné závažné spory futbalového hnutia ako len spory medzi hráčmi a
klubmi a preto je primerané, aby predseda a podpredseda komory dostali mandát od najvyššieho
orgánu SFZ, t.j. od konferencie SFZ.
Ďalší nemej významný praktický argument bolo to, že priama voľba by bola zrejme veľmi ťažko
vykonateľná, ak by mali voliť všetci hráči a kluby (amatéri i profesionáli) spoločne predsedu i
podpredsedu komory, vzhľadom na diametrálne odlišné počty hráčov a klubov profesionálneho
resp. amatérskeho futbalu a aj preto bol model priamej voľby vyhodnotený ako nevyhovujúci.
Pracovná skupina na základe odporúčaní a konzultácií FIFA sa snažila vytvoriť taký model
kreovania predsedu a podpredsedu komory, ktorý bude vyhovovať odporúčaniam FIFA i
požiadavkám Zákona o športe a zároveň nevylúči predsedu a podpredsedu komory z rozhodovania
sporov. 
Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú to najaktívnejší členovia komory, ktorí pôsobia v každej
druhej veci prejednávanej na komore ako predsedovia senátu. Preto bolo cieľom navrhovanej
úpravy vytvoriť taký model, aby predseda a podpredseda komory boli schválení a akceptovaní 
záujmovými skupinami hráčov i klubov zároveň a teda, aby ich bolo možné napriek ich voľbe na 
konferencii SFZ (ktorej podstatnú väčšinu delegátov kreujú kluby) považovať za neutrálnych a aby
mohli naďalej pôsobiť v senátoch komory ako predsedovia aj v sporoch zmluvnej stability medzi
hráčmi a klubmi.
V záujme dosiahnutia tohto cieľa bude predsedu a podpredsedu komory voliť a odvolávať najvyšší
orgán - konferencia SFZ, pričom plénum komory predloží konferencii iba tých kandidátov na
predsedu a podpredsedu komory, ktorých odsúhlasí kvalifikovanou väčšinou časť členov komory
zvolených za hráčov (6 z 8) i časť členov komory zvolených za kluby (6 z 8). Návrhy kandidátov na
predsedu a podpredsedu komory môže plénu komory predložiť každý člen SFZ a kandidát nemusí
byť členom komory.
Ak by konferencia generovala dvoch podpredsedov tak ako to navrhovala ÚFP, títo by nemohli byť
tretím - neutrálnym členom senátu, nakoľko by bol priradený k hráčom alebo ku klubom a v senáte
by tak zástupcovia volení za jednu záujmovú skupinu mali prevahu 2:1 a rovnako by to nebolo
vyhovujúce ani na účely odvolacieho konania.
Viaceré pripomienky ÚFP boli úplne alebo čiastočne akceptované. Jej zástupcovia sa aktívne
zapojili do prípravy návrhu novely poriadku a boli zároveň priebežne informovaní na pracovných i
osobných rokovaniach o vývoji prác na návrhu novely. Takisto boli informovaní o zmene
požiadavky FIFA, ktorá cca 10 dní pred VV SFZ oznámila SFZ, že na splnenie podmienok projektu
je potrebné, aby bol poriadok komory schválený, nie iba prerokovaný.
Zástupcom ÚFP bola táto situácie vysvetlená vrátane argumentov, pre ktoré niektoré ich návrhy
neboli akceptované, resp. neboli akceptované úplne s tým, že boli požiadaní, aby akceptovali
model, ktorý bude schválený aj po zvážení a zapracovaní ich pripomienok a následne budeme
pozorne sledovať ako upravený systém bude fungovať a v prípade zistenia nedostatkov bude SFZ
na to reagovať.
Bolo vyhovené požiadavke ÚFP, aby sa voľby predsedu a podpredsedu komory konali až po zvolení
novej skupiny členov komory za hráčov a za kluby, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiacoch jún až



august, kedy končí funkčné obdobie viacerým členom komory za hráčov i za kluby.
Bola zdôraznená potreba osloviť do komory kvalitných právnikov, čo je základným predpokladom
jej kvalitného fungovania, nakoľko ani sebalepší systém pravidiel nevyrieši, keď bude zlyhávať
ľudský prvok. Preto bude potrebné apelovať na celú futbalovú komunitu, aby pri navrhovaní
kandidátov na členov komory, dbali na odbornú i morálnu kvalitu jedincov, ktorých budú
navrhovať.
V rámci prerokovania boli ešte uplatnené pripomienky k prechodným ustanoveniam a trovám
konania, ktoré budú upravené tak, aby sa oproti súčasnému stavu neplatili ďalšie poplatky navyše.
Poplatková povinnosť sa zmierni v prípade nepodania odvolania, kedy sa bude na žiadosť účastníka
vracať polovica poplatku, ktorý uhradil pri vyžiadaní odôvodnenie rozhodnutia komory v prvom
stupni. Poplatok za odôvodnenie rozhodnutia procesnej povahy (napr. rozhodnutie o námietkach
zaujatosti) nebude 300 eur ale iba 100 eur, čo sa javí byť primerané charakteru týchto rozhodnutí.

Kompletné znenie Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov po úprave je možné nájsť na
webovom odkaze:
http://www.ucps.sk/Poriadok_Komory_SFZ_pre_riesenie_sporov_uplne_platne_znenie_od_12_12_
2017

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov s
pripomienkami vznesenými na zasadnutí.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2016
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o konaniach v zmysle Správy predsedu
Komory SFZ pre riešenie sporov. Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc
prerokúvať a rozhodovať spory medzi členmi SFZ vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z
povinností uložených predpismi a rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví iný predpis SFZ.
Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory vyplývajúce zo zmluvných
vzťahov s medzinárodným prvkom, ak medzi zmluvnými stranami nebola uzatvorená rozhodcovská
zmluva.
Konania vedené pred komorou sú rozdelené do nasledujúcich rovín: 
- klasické sporové konanie 
- konanie vo veciach odstupného za amatéra
Členovia VV SFZ obdržali kompletnú tabuľku so všetkými konaniami z roku 2016. Tá obsahovala
číslo konania, predmet konania, meno navrhovateľa, meno odporcu, výšku poplatku a zloženie
senátu. 
Predseda komory vo svojej správe konštatuje, že pri všetkých klasických sporových konaniach mala
primeraný reakčný čas (t. j. ak bol doručený návrh na začatie konania, komora vykonala prvý úkon
do 10 dní odo dňa podania tohto návrhu). Priemerný celkový čas klasického sporového konania
(prípady uvedené v písm. a) je 10 – 15 týždňov. Zároveň konštatuje, že v porovnaní s rokom 2015
zaznamenala nárast klasických sporových konaní. 
Pri odstupnom za hráča tento reakčný čas nebol dodržaný z dôvodu nejasnosti určenia kompetencie,
kto má predmetné spory riešiť (či komora alebo Disciplinárna komisia SFZ). Je možné konštatovať,
že iniciovanie uvedených sporov bolo spôsobené najmä nedostatočnou komunikáciou klubov medzi
sebou pred začatím konania. Predseda komory takisto konštatuje, že v porovnaní s rokom 2015
komora zaznamenala nárast konaní vo veciach odstupného za amatéra. 



Na základe vyššie uvedenej nejasnosti určenia kompetencie orgánov na riešenie sporov SFZ sa
uskutočnila odborná diskusia o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného
za amatéra podľa predpisov SFZ. Aj z dôvodu zaťaženia komory vysokým počtom podaní vo
veciach odstupného za amatéra zainteresovaní dospeli k záveru, že v záujme lepšieho fungovania
systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti bude efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti
člena SFZ spočívajúceho v neuhradení odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ riešiť
prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a ObFZ). Vyššie uvedené rozhodnutie bolo
uverejnené ako oznámenie v Úradnej správe č. 6 zo dňa 05.08.2017 a komunikované
prostredníctvom helpdesku. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2016.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Schvaľovanie poverenia na výkon funkcie člena Volebnej komisie SFZ v zmysle čl.
37 ods. 8 Stanov SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že p. Viliam Vais sa dňa 14.11.2017 vzdal
členstva vo Volebnej komisii SFZ. Bolo preto primerané postupovať v zmysle čl. 37 ods. 8 Stanov
SFZ, nakoľko sa dňa 2. februára 2018 uskutoční volebná konferencia SFZ.
V zmysle čl. 37 ods. 8 stanov SFZ:
"Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu SFZ pred uplynutím jeho funkčného obdobia,

môže výkonný výbor na návrh prezidenta alebo iného člena výkonného výboru poveriť inú osobu

výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do najbližšieho zasadnutia orgánu oprávnené-

ho voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom zasadnutí zvolí príslušný orgán SFZ nového člena orgá-

nu SFZ na zostávajúcu časť funkčného obdobia. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen

orgánu SFZ, pokračuje poverená osoba vo výkone funkcie až do zvolenia nového člena orgánu

SFZ.”

Na základe uvedeného ustanovenia Stanov SFZ člen VV SFZ p. Jozef Paršo navrhol poveriť vý-
konom funkcie člena Volebnej komisie SFZ p. Michaelu Potančokovu, ktorá splnila všetky potreb-
né formálne náležitosti. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ poveruje Ing. Michaelu Potančokovu na výkon funkcie člena Volebnej komisie SFZ v
zmysle čl. 37 ods. 8 Stanov SFZ. 
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 na prijatie za riadneho člena SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že dňa 28.11.2017 bola Asociáciou klubov II.
futbalovej ligy Miletičova 561/23, 821 09 Bratislava IČO: 51032104 zapísaného v registri
záujmových združení právnických osôb vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej
len „AK II.FL“) podaná žiadosť o prijatie za riadneho člena SFZ v zmysle čl. 27 ods. 1 písm. b)
Stanov SFZ, ktorý ustanovuje, že riadnym členom sa po splnení podmienok určených Stanovami
SFZ môžu stať športové organizácie združujúce kluby pôsobiace v organizovanom futbale, futsale
alebo plážovom futbale. 



Dôvodom podania žiadosti AK II.FL o prijatie za riadneho člena SFZ ako záujmového združenia
právnických osôb je participovanie na organizácií a riadení II. najvyššej futbalovej súťaže mužov
v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, profesionálny posun, jednotné vystupovanie
a zmluvná spolupráca so SFZ vo vzťahu k druhej najvyššej futbalovej súťaži mužov na Slovensku. 

V zmysle čl. 27 ods. 2 Stanov SFZ: „o prijatí za riadneho člena rozhoduje výkonný výbor,

ak žiadateľ splní podmienky podľa odseku 3 a 4.“

V zmysle čl. 27 ods. 3 Stanov SFZ: „Právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom,

musí podať písomne žiadosť o registráciu za riadneho člena adresovanú SFZ.“ 

AK II. FL splnila všetky formálne náležitosti podľa čl. 27 ods. 4 písm. a) až n) Stanov SFZ a  po-
trebné dokumenty v zmysle Stanov SFZ boli riadne preverené a sú k dispozícii k nahliadnutiu na
Legislatívno-právnom oddelení SFZ.

V rámci diskusie k tomuto bodu dospeli členovia VV SFZ k názoru, že je potrebné ešte dokomuni-
kovať predstavu asociácie ohľadom riadenia II. ligy, ohľadom prípadného zastúpenia v orgánoch
SFZ a inej spolupráce. Preto sa dohodli, že v nasledujúcich dňoch sa uskutoční stretnutie so zástup-
cami II. ligy, aby boli zodpovedané všetky otázky a následne bude schvaľovanie prijatia asociácie
za riadneho člena predmetom rokovania januárového zasadnutia.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na prijatie Asociácie klubov II. futbalovej ligy za
riadneho člena SFZ na januárové zasadnutie.
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 záveroch pracovného stretnutia zástupcov DK SFZ, ÚLK, LPO a
LPEK SFZ v suvislosti so zápasom DAC Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Lúkášovi Pitekovi, ktorý informoval, že dôvodom na zaradenie tohto bodu do
programu zasadnutia VV SFZ je vyhodnotenie udalostí po rozhodnutí DK SFZ v súvislosti so
zatvorením sektora  ŠK Slovan Bratislave, kde DK zobrala na vedomie stanovisko klubu ku svojmu
uzneseniu č. 353 a rozhodla, že za hrubé nešportové správanie divákov (vulgárne pokriky, použitie
pyrotechniky) počas stretnutia 13. kola Fortuna ligy FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan
Bratislava podľa čl. 58/1a,b DP ukladá ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze vstupu fanúšikov
klubu do sektora hostí na 1 súťažné stretnutie vo Fortuna lige, od 31. októbra 2017. Po uvedenom
rozhodnutí sa zo strany fanúšikov ŠK Slovan Bratislava odštartovala vlna reakcií, ktorá v mnohých
aspektoch prekročila hranicu akceptovateľnú pre spoločensky korektné prostredie.

Pri posudzovaní previnenia každého subjektu disciplinárna komisia postupuje na základe relevant-
ných zistení a overených faktov, takže účelom uloženia disciplinárnej sankcie či ochranného opa-
trenia nie je len represia voči previnilcovi, ale aj ochrana ostatných návštevníkov futbalového stret-
nutia. Viaceré vyjadrenia na sociálnych sieťach považuje SFZ za útok na nezávislosť DK SFZ. Pre-
to SFZ v súvislosti s predmetnými postojmi organizovanej skupiny i konkrétnymi vyjadreniami
jednotlivcov intenzívne spolupracuje s policajným zborom a podniká aj právne kroky na ochranu
dotknutých ľudí. Zároveň SFZ iniciovala pracovné stretnutie so zástupcami DK SFZ, ÚLK, LPO
a LPEK SFZ, ktorých zástupcovia sa dohodli na nasledovnom:



- pripraviť novelizácia Disciplinárneho poriadku SFZ s určením členov pracovnej skupiny a zadefi-
novaním úloh pracovnej skupiny,
- delegáti budú mať povinnosť informovať bezodkladne po stretnutí o všetkých skutočnostiach,
ktoré im budú dostupné, aj o doriešení vyvedených, zadržaných, pokutovaných..., 
- nevyhnutná komunikácia pri zvažovaní zatvorenia sektoru pre fanúšikov s bezpečnostným
manažérom SFZ o nevyhnutnosti opatrenia,
- nastaviť komunikáciu  PZ SR v boji proti diváckemu násiliu v prípade podnetu PZ SR s obavou, 
že môže v pripravovanom zápase dôjsť k narušeniu verejného poriadku a zabezpečiť všetky dostup-
né opatrenia, aby sa zápas odohral.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o záveroch pracovného stretnutia zástupcov DK SFZ,
ÚLK, LPO a LPEK SFZ v suvislosti so zápasom DAC Dunajská Streda – ŠK Slovan
Bratislava.
2) VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ na vytvorenie pracovnej skupiny pre
novelizáciu Disciplinárneho poriadku SFZ.
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 odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
mesiaca november 2017
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o odohraných zápasoch reprezentačných druž-
stiev 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 november 2017.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ o doručených návrhoch BFZ a 
ZsFZ na ocenenie funkcionárov, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú životných jubileí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku SFZ Rudolfovi Tauberovi a Miroslavovi
Holienkovi.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku SFZ Milanovi Dunajčíkovi, Dušanovi
Kochanovi, Štefanovi Gálikovi, Dušanovi Koníčekovi, Štefanovi Pilváňovi, Ľudovítovi
Šindelárovi,Milanovi Košíkovi, Ladislavovi Grófovi.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

K bodu 16: Diskusia
Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 12. decembra 2017 v Bratislave:

Uznesenie č. 146/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 147/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu vyhodnotení o činnosti reprezentačného družstva SR “A”. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 148/17 VV SFZ:
1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu volebnej Konferencie
SFZ.
2 ) VV SFZ  odporúča delegátom konferencie schváliť členov mandátovej komisie, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice v tomto zložení:
Mandátová komisia: Milan Vojtek (SFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Miroslav Baxa (BFZ), Arpád
Benovič (ZsFZ), Ján Matonok (SsFZ) a Jaroslav Švarc (VsFZ)
Návrhová komisia: Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK), Milan Lônčík (BFZ), Štefan
Korman (ZsFZ), Stanislav Špila (SsFZ) a Ján Džubák (VsFZ)
Overovatelia zápisnice: Ľubomír Suchý (BFZ), Ľubomír Golis (ÚLK) a Vendelín Novysedlák



(VsFZ)

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 149/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018 a odporúča predkladateľovi
zapracovať pripomienky vznesené na zasadnutí.  

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 150/17 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ.  

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 151/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje štadión Antona Malatinského v Trnave za dejisko finále Slovnaft Cup-u
súťažného ročníka 2017/18.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 152/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a
delegátov stretnutia a ukladá predkladateľovi zapracovať pripomienky vznesené na zasadnutí. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 153/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov s
pripomienkami vznesenými na zasadnutí. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 154/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2016.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 155/17 VV SFZ:
VV SFZ poveruje Ing. Michaelu Potančokovú na výkon funkcie člena Volebnej komisie SFZ v
zmysle čl. 37 ods. 8 Stanov SFZ. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 156/17 VV SFZ:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na prijatie Asociácie klubov II. futbalovej ligy za riadneho
člena SFZ na januárové zasadnutie.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 157/17 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o záveroch pracovného stretnutia zástupcov DK SFZ,
ÚLK, LPO a LPEK SFZ v súvislosti so zápasom DAC Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava.




