
Zápisnica č. 02/17 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 14. marca
2017 v Bratislave.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Pavol Šípoš – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Milan Lešický – zástupca trénerov
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov

Ospravedlnení: Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Pavel Halabrín - zástupca ÚLK – písomne oznámil vzdanie sa funkcie 

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

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Informácia o realizácii projektov výstavby ihrísk s umelou trávou a rekonštrukcie

hlavnej hracej plochy NTC Senec financovaných z programu UEFA HatTrick IV.
4. Schvaľovanie návrhu úpravy súťaže Fortuna ligy od sezóny 2017/2018 v zmysle

návrhu Prezídia ÚLK.
5. Prerokovanie  návrhu  programu  Konferencie  SFZ  a  informácia  o  návrhu

kandidáta ÚLK na funkciu člena VV SFZ - zástupcu profesionálneho futbalu.
6. Prerokovanie  návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla

SFZ).
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017.
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2017.
9. Informácia o spôsobe a  kritériách  prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods.  5

písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. 

10. Prerokovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ.
11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ.
12. Schvaľovanie  návrhu  na  zmenu  a  doplnenie  Rozpisu  republikových  súťaží

riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/17.
13. Schvaľovanie  návrhu na miesto konania  a  úprava termínu finále Slovenského

pohára žien súťažného ročníka 2016/17.
14. Schvaľovanie  návrhu  na  zloženie  členov  pracovnej  skupiny  k  licenčnému

systému mládeže SFZ.
15. Správa o činnosti licenčnej komisie za rok 2016.
16. Schvaľovanie  návrhu  výšky  sumy  na  uhradenie  odborného  seminára  SFZ

určeného  pre  hlavných  usporiadateľov  a  bezpečnostných  manažérov  klubov



dvoch najvyšších súťaží, v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme
o bezpečnosti na športových podujatiach.

17. Informácia o plnení povinností SFZ vyplývajúcich z § 22 ods. 1, ods. 8 písm. a),
d),  e), f), g),  k)  zákona  č.  1/2014  Z.  z.  o  organizovaní  verejných  športových
podujatí, ako aj Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových
podujatiach schválenej výkonným výborom SFZ dňa 12. marca 2014.

18. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
19. Informácia  o  výsledkoch  hlasovania  per  rollam  v  období  medzi  riadnymi

zasadnutia VV SFZ.
20. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie feb-

ruár 2017.
21. Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril  a viedol prezident SFZ Ján Kováčik.  Na začiatku predstavil  návrh programu
zasadnutia a dal o ňom hlasovať.

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

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

T: v texte
Z: Jozef Kliment

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

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

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
V termíne do 15.03.2017 všetci zodpovední oznámili mená členov mandátovej komisie, návrhovej



komisie a overovateľov zápisnice. 
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Informácia o realizácii projektov výstavby ihrísk s umelou trávou a rekonštrukcie
hlavnej hracej plochy NTC Senec financovaných z programu UEFA HatTrick IV.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval o nasledujúcich skutočnostiach:

 Ku dnešnému dňu bolo kompletne zrealizovaných 5 projektov výstavby ihrísk s umelou trávou
(ďalej  len  UT),  konkrétne sa jedná o projekty  v Považskej  Bystrici,  Bánovciach nad Bebravou,
Bratislave - Petržalke, Stupave a vo Vysokých Tatrách. Aktuálne prebieha výstavba ihriska s UT
v meste Stará Ľubovňa.

 V mestách Nitra a Kysucké Nové Mesto prebiehajú verejné súťaže na realizáciu spodnej stavby ih-
rísk. V meste Trebišov odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo finančné prostriedky na realizáciu projek-
tu, čo už sa udialo v minulosti v iných mestách. Vo väčšine miest už bola spracovaná a zo strany
SFZ a UEFA schválená projektová dokumentácia.

 Mesto Liptovský Hrádok ešte v roku 2016 schválilo odstúpenie z projektu, pričom v regióne stred
zatiaľ nebol určený zo strany SsFZ oficiálne jeho nástupca.

Napriek tomu, že aktuálny štvorročný cyklus investičného programu UEFA HatTrick IV bol zahá-
jený len v júli  2016, čo znamená,  že definitívny termín čerpania finančných prostriedkov je  až
do konca júna 2020, je záujmom SFZ zrealizovať jednotlivé projekty v čo najkratšom čase. To je
zrejmé aj zo skutočnosti, že VV SFZ schválil tento projekt ešte v roku 2015. Žiaľ samotná realizá-
cia projektov v niektorých mestách (obciach) nenapreduje primeraným tempom a v súlade so za-
slanými záväznými stanoviskami partnerov v projekte.

Z uvedeného dôvodu a po zvážení diskusie na ostatnom zasadnutí VV SFZ bolo navrhnuté, aby VV
SFZ stanovil nasledujúce termíny pre podpis zmlúv s partnermi projektu v jednotlivých mestách
(obciach),  vydanie  stavebného  povolenia  (alebo  územného  rozhodnutia)  a zahájenie  stavebných
prác  v rámci  realizácie  projektov  pod hrozbou odňatia  možnosti  čerpania  dotácie  na  jednotlivé
projekty:

 termín pre podpis zmluvy s partnerom projektu: najneskôr 31.05.2017,

 termín pre vydanie stavebného povolenia: najneskôr 31.7.2017,

 termín pre zahájenie stavebných prác: najneskôr 30.09.2017.

V priebehu  mesiacov  september  2016  /  január  2017  zrealizoval  SFZ  internú  súťaž  na  výber
dodávateľa rekonštrukcie trávnatého povrchu hlavného ihriska NTC Senec. Súťažné podklady boli
spracované v spolupráci s Ing. Petrom Augustínom, ktorý pre SFZ externe zabezpečuje odborný
dohľad nad údržbou trávnatých plôch NTC Senec a NTC Poprad. Podklady pre prípravu cenových
ponúk boli na základe referencií a prieskumu trhu zaslané priamo nasledujúcim spoločnostiam:

 RICHTER RASEN Slovakia, GmbH.

 Zelený pažit, s.r.o.

 ENGO, s.r.o.

 EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.

Na  základe  porovnania  cenových  ponúk  uvedených  uchádzačov  z hľadiska  referencií,  ceny
a kvality bola ako budúci dodávateľ navrhnutá RICHTER RASEN Slovakia, GmbH, s ktorou SFZ
vstúpil do rokovania o zmluve o dielo. Návrh zmluvy o dielo bude predložený k schváleniu pro-
stredníctvom hlasovania per rollam. 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektov výstavby ihrísk s umelou trávou



a rekonštrukcie hlavnej hracej plochy NTC Senec financovaných z programu UEFA HatTrick
IV.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu úpravy súťaže Fortuna ligy od sezóny 2017/2018 v zmysle ná-
vrhu Prezídia ÚLK.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo prezidentovi ÚLK Ivanovi Kozákovi, ktorý
informoval, že niekoľko dní pred zasadnutím Prezídia ÚLK sa uskutočnilo stretnutie majiteľov klu-
bov Fortuna ligy, na ktorom odznel jednomyseľný názor na zatraktívnenie súťaže. Priamo na zasad-
nutí Prezídia ÚLK bol odprezentovaný a odsúhlasený nasledovný model:

Odôvodnenie:



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh úpravy súťaže Fortuna ligy od sezóny 2017/2018 v zmysle návrhu
Prezídia ÚLK.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ a informácia o návrhu kandidáta
ÚLK na funkciu člena VV SFZ - zástupcu profesionálneho futbalu.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi a právnemu ex-
pertovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý členov VV SFZ informoval o úprave návrhu programu
Konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 31. marca 2017 v Senci.
Nakoľko v súčasnosti  prebiehajú intenzívne rokovania s Ministerstvom školstva,  vedy, výskumu
a športu SR ohľadom schválenia "stručnej" novely  zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. (ďalej len "zákon o športe"), ktorá
by v skrátenom legislatívnom konaní odstránila viaceré legislatívne nedostatky vrátane zakotvenia
odkladu účinnosti  ustanovení  §  69  ods.  5  písm.  a)  a  b)  až  od  roka 2018,  komplexný materiál
týkajúci sa aplikácie týchto ustanovení v podmienkach SFZ bude predložený na základe výsledkov
týchto rokovaní na zasadnutie Konferencie SFZ v júni 2017. 
Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné zlúčiť a zmeniť bod 8 a bod 9 Predbežného programu
konferencie  SFZ  konajúcej  dňa  31.3.2017  v Senci  do  bodu  8  na  Informácia  o  spôsobe
a kritériách prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z.
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Generálny  sekretár  SFZ  preto  predkladá  delegátom  Konferencie  SFZ  návrh  programu  v  tejto
podobe:

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

konferencie
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ)
5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ)
6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017
7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s. r. o. na rok 2017
8. Informácia o spôsobe a kritériách prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm.

a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

9. Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK
10. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ
11. Diskusia

V rámci tohto bodu programu bola členom VV SFZ poskytnutá informácia o návrhu kandidáta
ÚLK na funkciu člena VV SFZ - zástupcu profesionálneho futbalu. 
Na základe uznesenia Prezídia Únie ligových klubov a úradnej správy SFZ č. 33 zo dňa 04.03.2017
bol do funkcie člena VV SFZ - zástupca profesionálneho futbalu navrhnutý PaedDr. Tibor Végh.
Menovaný kandidát splnil všetky potrebné formálne náležitosti vyplývajúce zo Stanov SFZ. Tie sú
k nahliadnutiu v rámci archivácie LPO SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ
2)  VV  SFZ  odporúča  delegátom  Konferencie  SFZ  schváliť  členov  mandátovej  komisie,
návrhovej komisie a overovateľov zápisnice v tomto zložení: 
Mandátová komisia:
Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Boris Burger (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ),
Michal Mertinyák (ÚLK), Milan Vojtek (GS SFZ)
Návrhová komisia:
Milan Lônčík (BFZ), Ján Panák (ZsFZ), František Vorel (SsFZ), Štefan Vaľko (VsFZ), Tomáš 
Cho (ÚLK), Peter Dedík (GS SFZ) 
Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Suchý (BFZ), Vendelín Novysedlák (VsFZ), Rastislav Otruba (ÚLK)
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi a právnemu ex-
pertovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ.
Dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu je presťahovanie sa SFZ do nových priestorov
v budove na ul. Tomášikovej 30C, 821 01 Bratislava. Vzhľadom k tomu, že zmenou sídla vznikajú
zákonné povinnosti, je potrebné formálne vykonať zmenu sídla SFZ – zmenou Stanov SFZ a zmenu
uviesť na Ministerstve vnútra SR. Navrhovaná zmena a doplnenie je nasledovné:

Článok 1 odsek 2 znie:
„Sídlo Slovenského futbalového zväzu je Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, Slovenská republi-

ka.“

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov
SFZ (úprava zmeny sídla SFZ).
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh rozpočtu SFZ na rok 2017. 
Návrh rozpočtu SFZ  na rok 2017 je vytvorený s plánovaným hospodárskym výsledkom vo výške
16 tis. EUR, s celkovými príjmami vo výške 15 648 tis. EUR, a s celkovými výdavkami vo výške
15  632  tis  EUR.  Rozpočet  bol  tvorený  s ohľadom  na  výšku  rozpočtov  a ich  plnení
za predchádzajúce obdobia rokov 2014, 2015, 2016.

Pre rok 2017 SFZ plánuje s nižšími výdavkami na kapitolu  Administratíva o 22%. V roku 2017
plánuje SFZ s príjmom Členského príspevku na sezónu 2017-2018, ktorý prerozdelí  klubom, ktoré
vychovávajú  mladé futbalové talenty  a  fungujú  na  amatérskej  úrovni  vo  výške 450 000 EUR.
Zvyšná hodnota je časovo rozlíšený výnos a náklad patriaci do zvyšnej časti  futbalovej sezóny
2016-2017.



Pri  Prenájme  investičného  majetku  získaného  od  SZTK  SFZ  plánuje  s  predajom  budovy
v Topoľčanoch. Zisk z predaja znižuje stratu v porovnaní s obdobím roka 2016 o 118%.

Nárast nákladov a taktiež zníženie výnosov sa predpokladá v časti Reprezentácia, čo sa odzrkadľuje
na zvýšení straty o 50% voči predchádzajúcemu obdobiu.

Rozpočty SFZ za jednotlivé úseky a oddelenia v členení na činnosti, ktoré sa budú v roku 2017
realizovať, vytvorili, tak ako aj po minulé roky, ich riaditelia, prípadne vedúci projektov, s ohľadom
na  strategický  plán  SFZ,  významnosť  podujatí  v danom  kalendárnom  roku  a potrieb  rozvoja
futbalu. Rozpočty odborných komisií, kontrolných orgánov a orgánov zabezpečenia spravodlivosti
plánovali  predsedovia  daných  orgánov.  Všetky  tieto  čiastkové  rozpočty  do  finálnej  podoby
spracovala finančná riaditeľka a posúdil ich z hľadiska oprávnenosti generálny sekretár a prezident
SFZ. 

Novým projektom, ktorý sa v roku 2016 obstaral a ktorý sa plánuje spustiť do prevádzky v prvej
polovici roka 2017 je implementácia SAP; Modul Grassroot súťaží v ISSF, modul reprezentácií –
pre výsledkový servis všetkých reprezentácií a štatistiky pre Sieň slávy; modul Trénerov, pričom ide
o riešenie použiteľné pre všetky kluby obsahujúce  kompletnú agendu trénera (plánovanie, priebeh,
vyhodnotenie tréningového procesu) podľa koncepcie pre ÚTM. Celkové plánované príjmy sú 105
tis EUR, z čoho najväčšia časť pozostáva z poplatku za registračné preukazy SFZ a prevádzky ISSF
a náklady sú plánované vo výške 286 tis. EUR.

Legislatívno-právne  oddelenie do  rozpočtu  zahrnulo  najmä  náklady  na  konferenciu  "Šport
a právo“ a implementáciu zákona o športe z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 440/2015 Z.
z v znení neskorších predpisov. V rozpočte LPO sa tiež nachádza aj "Memoriál Milana Hanzela"-
medzinárodný futsalový turnaj právnických povolaní, ktorého je SFZ partnerom a podporovateľom
prostredníctvom vecných cien. K nákladom LPO patria aj náklady na právny systém informácií,
odbornú literatúru a rôzne semináre a kurzy. Na činnosť legislatívno-právneho oddelenia plánujeme
s nákladmi vo výške 46 tis. EUR.

Mzdy Administratívy SFZ, odmeny SZČO a Mzdy regiónov a oblastí sú naplánované pre rok 2017
v zmysle schválenej organizačnej štruktúry vo výške 1 145 tis. EUR. 

Príspevky regionálnym a oblastným futbalovým zväzom sú plánované vo výške 510 tis. EUR.

Okrem  bežných  prevádzkových  nákladov  plánuje  NTC  Senec  revitalizáciu  hracích  plôch,
rekonštrukciu  sociálnych zariadení  a  výmenu svetelnej  tabule.  NTC v súvislosti  s  komerčnými
aktivitami plánuje s príjmami vo výške 41 tis. EUR. NTC Senec plánuje so stratou 225 tis. EUR

NTC Poprad plánuje  v  roku  2017  dostavať  tréningové  ihrisko vo Vysokých Tatrách  na  ktoré
uzavrelo dlhodobú zmluvu o prenájme platnú na 20 rokov , zvýšiť počet aktivít v NTC Poprad
oproti roku 2016, pripraviť procesy v NTC Poprad na zvýšené komerčné využitie do budúcnosti,
optimalizovať náklady na spotrebu elektrickej energie, stabilizovať ostatné prevádzkové náklady,
realizovať  dodatočné  investície  vyplývajúce  zo  zmlúv  minulých  období  -  príprava  pre  bufety.
V súvislosti s prenájmom ihriskovej plochy vo Vysokých Tatrách plánuje príjmy z nájmu vo výške
50 tis. EUR. NTC Poprad plánuje so stratou 16 tis. EUR.

V položke PR a komunikácia plánujeme s nákladmi na tlačové konferencie a materiálno-technické
zabezpečenie vo výške 7 tis. EUR.

Príspevky pre RFZ a OBFZ sú v rozpočte začlenené do položky ADMINISTRATÍVA a sú v zmysle
Zmluvy  o spolupráci  a  poskytnutí  finančných  prostriedkov  na  podporu  amatérskeho  futbalu



pre  Regionálne  futbalové  zväzy  zo  dňa  30.6.2015,  uzatvorenej  do  31.12.2018,  pre  rok  2017
naplánované vo výške 510 tis. EUR. Nakoľko sa RFZ vzdali príspevku v roku 2014 z dôvodu zlej
finančnej situácie SFZ, rozhodol Výkonný výbor SFZ, s  ohľadom na získané prostriedky za postup
na EURO 2016 a navýšenie príjmov SFZ zo štátneho rozpočtu, rozdeliť Regionálnym futbalovým
zväzom mimoriadny  finančný  príspevok  na  rok  2016  vo  výške  310  tis.  EUR,  ktorý  sa  rovná
neposkytnutému príspevku v roku 2014.  V roku 2017 má SFZ vyplatiť  zvyšnú časť  príspevku
rovnajúcu sa vo výške 103 tis. EUR.

Položka rozpočtu Sekretariát SFZ zahŕňa náklady z prijatých úverov, náklady spojené s výstavbou
štadiónov, náklady na činnosť aparátu SFZ (nájomné, PHM, materiál, poistenie majetku, daňové
a právne poradenstvo, daňové náklady, odpisy majetku a časové rozlíšenie, bankové poplatky, dane
z ubytovania). Celkové náklady  v položke Sekretariát SFZ sú plánované vo výške 1 352 tis. EUR
a výnosy 195 tis. EUR.

Úsek  generálneho  sekretára v rozpočte  pre  rok  2017  plánuje  okrem  bežných  medziročne  sa
opakujúcich  výdavkov  na  zasadnutia  Výkonného  výboru  SFZ,  Konferencie  SFZ,  stretnutia
sekretárov RFZ a ObFZ, nákladov spojených s účasťou na Kongresoch FIFA a UEFA, nákladov
na  účasť  členov  VV  SFZ  na  domácich  a zahraničných  zápasoch  reprezentácií  SR,  nákladov
na ocenenia pri príležitosti jubilea (odznaky), nákladov na vstupenky na finále LM a EL, náklady
na výjazdové pracovné zasadnutie a vianočný večierok, náklady spojené s kontrolnými návštevami
štadiónov  (ubytovanie,  strava),  finančné  náklady  na  školenie  hlavných  usporiadateľov
a bezpečnostných manažérov klubov, semináre k bezpečnosti  a projekt bezpečnosti na roky 2016 –
2018, účasť na zahraničných cestách v spolupráci s UEFA, FIFA a Stálym výborom Rady Európy.
V tejto položke sa plánuje s nákladmi vo výške 4 527 tis. EUR a výnosmi vo výške 461 tis. EUR.

Klubové ligové súťaže tvoria súťaže I. a II. Ligy Európskej Ligy a Ligy majstrov, Slovenský pohár
a Superpohár. V súčasnosti rokuje SFZ s českým Futbalovým zväzov o spolupráci na novom zápase
Československý pohár,  kde by sa stretli  najlepšie mužstvá z oboch krajín. Príjmy tejto kapitoly
tvoria  príjmy zo vstupeniek vo výške 386 tis. EUR a náklady vo výške 491 tis. EUR.

Konvencia  a  vzdelávanie  tvoria  hlavne  vzdelávacie  aktivity  pre  rozhodcov  a  rozhodkýň,
pozorovateľov rozhodcov a trénerov. V časti Vzdelávanie trénerov pribudlo školenie reprezentantov
kategórie  UEFA  A.  Konvencia  a  vzdelávanie  plánuje  s  príjmami  vo  výške  77  tis.  EUR
a výdavkami vo výške 374 tis. EUR.

Mládež a Rozvoj ženského futbalu

SFZ  každoročne  plánuje  investície  do  rozvoja  mládeže,  a to  najmä  do  Grassroots  projektov,
turnajov, školských súťaží, Útvarov talentovanej mládeže, letných športových sústredení a veľmi
dôležitou oblasťou je aj rozvoj ženského futbalu, kde SFZ od tohto kalendárneho roku podporuje
všetky žiacke dievčenské futbalové družstvá príspevkom na činnosť. 

Významným novým projektom spusteným SFZ je „Program podpory talentov SFZ“. Projekt slúži
na vyhľadávanie a podporu hráčov v kategóriách U12 – U15 na úrovni oblastí a regiónov. Najmä
v kategóriách  U12  –  U13  sú  cieľovou  skupinou  hráči  mimo  klubov  s licenciou  mládeže  SFZ.
Projekt  je  celoslovenský  a prebieha  na  všetkých  regionálnych  zväzoch  a takmer  všetkých
oblastných  futbalových  zväzoch.  Vrcholí  vo  vekových  v  kategóriách  U14 –  U15  regionálnymi
turnajmi, kde z najlepších hráčov v regiónoch sú vyberaní hráči pre prvý reprezentačný výber U15.

Už  v  roku  2016  zaujal  program pre  sledovanie  údajov  o  tréningových  procesoch,  športových
výkonoch mládeže SAP for One  a rozhodol sa využiť tento program na obdobie 3 rokov. 



Náklady na využívanie tohto programu sú plánované vo výške  193 tis. EUR.  Taktiež oddelenie
mládeže  využíva  služby  systému  Instat  na  vyhodnotenie  výsledkov  súťaží  športovo  talentovej
mládeže  U19.  Z  analýz  sa  vyhodnotia  možnosti  a  forma  tréningov.  V  roku  2017  plánuje
s  projektom  GROW  2020,  ktorého  cieľom  je  nájsť  stratégiu  a  prostredie  pre  získavanie
a združovanie fanúšikov futbalu, amatérskych družstiev, poskytnúť im služby v podobe využívania
systému na získavanie informácii týkajúcich sa možností športového využitia amatérskych družstiev
a zápasov, výhodného nákupu športového materiálno-technického zabezpečenia a výstroje. Taktiež
je úmysel zapojiť do tohto programu deti vekovej kategórie od 3 rokov a už v tomto veku dostať
do povedomia futbal. Pre neúspech so získaním potencionálnych klientov poisťovne Dôvera nám
pre rok 2017 tento partner ukončil spoluprácu. Z tohto dôvodu sa turnaj Dôvera Cup bude konať
pod záštitou  SFZ pod novým názvom Školský pohár  SFZ.  Výška  nákladov na  tento  turnaj  sa
odhaduje na 80 tis. EUR.

Orgány  a  komisie,  v  rozpočte  vykazujú  náklady  na  svoju  činnosť  súvisiacu  z  rozhodovaním
pri  sporoch,  disciplinárnych konaniach,  poplatkoch vyplývajúcich  z  matričnej  činnosti  a  aktivít
členov SFZ. Do tejto kategórie sa zahrnuli príjmy z fakturácií, ktoré sa vykazovali v samostatnej
kategórii  ISSF fakturácia mesačná. Celkové náklady  na činnosť orgánov a komisií tvoria výšku
83 tis. EUR a výnosy tvoria výšku 107 tis. EUR.

Náklady  súvisiace  s  prenájmom  nehnuteľností  pozostávajúce  z  nájmu  Siene  Slávy  sú  tvorené
vo výške  54 tis. EUR  a náklady na prevádzku nehnuteľností  obstaraných od SZTK  sú tvorené
vo výške 160 tis. EUR. Výnosy sú plánované z dôvodu predaja nehnuteľnosti  a nájmov vo výške
206 tis. EUR.

V roku  2017  plánuje  SFZ  podľa  predpokladaného  dosiahnutého  hospodárskeho  výsledku  SFZ
Marketing, s.r.o. s výškou príjmov z práv SFZ 300 tis. EUR.

Príspevky členom dosiahli výšku nákladov 724 tis. EUR.  Nový zákon o športe priniesol zmenu
vo financovaní športu a pričlenil  Futsal k ročnej dotácii  SFZ. SFZ sa dohodol s predstaviteľmi
Futsalu o vyčlenenie dotácie vo výške 200 tis. EUR. 

Projekty SFZ  pozostávajúce v rovnakej štruktúre ako minulé obdobia tvoria výšku príjmov 12 693
tis.  EUR a  nákladov  v  celkovej  výške 1  085 tis.  EUR.  Zmenu  možno  registrovať  v  položke
náklady,  v  ktorej  je  zahrnutý  príspevok  zo  štátneho  rozpočtu  klubom podľa  počtu  súťažiacich
družstiev do 23 rokov vo výške 1 065 tis. EUR.

V roku  2016  zmenila  FIFA systém  poskytovania  príspevku  národným  športovým  asociáciám.
Zmena sa prejavila vo zvýšení poskytnutého príspevku z  250 tis. USD  na  500 tis. USD  (podľa
prepočtu priemerného ročného kurzu 473 tis. EUR). Tieto prostriedky sú účelovo viazané. Čerpanie
je  schválené  FIFA a  podlieha  koncoročnému  auditu.  Pre  rok  2017  sa  prostriedky  prerozdelili
do kategórií.  

V  rámci  diskusie  k  tomuto  bodu  požiadali  členovia  VV  SFZ  o  doplnenie  návrhu  rozpočtu
o nasledovné položky:
- Regions' Cup – 15 tis. Eur,
- mládežnícky turnaj PPT SFZ – 8 tis. Eur,
- vzdelávanie rozhodcov – 15 tis. Eur,
- navýšenie základných odmien pre sekretárov ObFZ

Po doplnení uvedených položiek je potrebné upraviť predložený návrh rozpočtu (automaticky nutné
krátenie v iných položkách) a následne ho predložiť Konferencii SFZ na schválenie. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh  rozpočtu SFZ na rok 2017
s doplnením.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh  rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok
2017. Rozpočet SFZ Marketing, s.r.o. počíta na rok 2017 s celkovými výnosmi vo výške 2 774 tis.
EUR,  a s celkovými  nákladmi  vo  výške  2 744  tis. EUR.  Hospodársky  výsledok  je  plánovaný
vo výške 30 tis. EUR.
Rozpočet SFZ Marketing, s.r.o za jednotlivé projekty, úseky a oddelenia v členení na činnosti, ktoré
sa budú v roku 2017 realizovať bol vytvorený výkonným riaditeľom spoločnosti,  riaditeľom PR
v spolupráci s finančným oddelením SFZ Marketing, s.r.o. a SFZ a takisto za účasti projektových
manažérov  jednotlivých  projektov,  s ohľadom  na  strategický  plán  SFZ,  významnosť  podujatí
v danom kalendárnom roku a potrieb rozvoja futbalu. Po spracovaní do finálnej podoby finančnou
riaditeľkou bol posúdený konateľom SFZ Marketing, s.r.o. 
MARKETING a PR / ADMINISTRATÍVA
Výrazný vplyv na štruktúru priamych aj nepriamych nákladov bolo presunutie oddelenia PR zo SFZ
do spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o.  Oddelenie PR je pod SFZ Marketing, s.r.o. druhý rok.
S touto zmenou súvisí navýšenie mzdových nákladov a nákladov na jednotlivé realizované projekty,
či  už v samotnej organizácii  zápasov reprezentačných tímov alebo Slovenského pohára a takisto
režijných nákladov.
Takisto rozšírenie  tímu o manažérov pre marketing  a ticketing  z dôvodu výrazne vyššej  agendy
spojenej s centralizáciou práv UEFA, s organizáciou stretnutí A a U21 a takisto nových projektov
v spolupráci s platinovými partnermi predpokladá navýšenie administratívnych nákladov (mzdové
náklady, vybavenie) a PR nákladov na celkovú sumu 582 tis. EUR.
Zapojenie SFZ do projektu UEFA GROW 2020 prepokladá intenzívny rozvoj projektov digitálneho
marketingu.  Po  posilnení  tímu  o manažéra  pre  digitálne  médiá  počíta  rozpočet  s nákladmi
na  samotný  digitálny  marketing  vo  výške  75  tis.  EUR,  čo  je  nárast  nákladov  voči  minulému
obdobiu vo výške 69 tis. EUR.  Do tejto sumy je zahrnuté aj využívanie e-mailovej databázy členov
SFZ  a fanúšikov  z pohľadu  zasielania  newsletterov,  reklamných  správ  a podobne.  Rebranding
webových stránok futbalsfz.sk, futbalnet.sk a vytvorenie nových webových stránok k Sieni slávy
slovenského futbalu a fanúšikovského portálu fandimesportu, ktorý bude pokračovať aj v ďalšom
období, predpokladá náklady vo výške  24 tis. EUR a príjmy vo výške  15 tis. EUR. Sieň Slávy
plánuje SFZ v spolupráci  so SFZ Marketingom, s.r.o. otvoriť v marci 2017.
SFZ Marketing, s.r.o. ráta so ziskom 230 tis. EUR. Z neho plánuje odviesť SFZ za práva 200 tis.
EUR.

ZÁPASY REPREZENTAČNÝCH TÍMOV  MUŽI A A U21
CENTRALIZÁCIA UEFA A MARKETING

Predpisy  UEFA  TV  a marketingových  práv  vyžadujú  striktné  dodržiavanie  organizačných
a marketingových manuálov pre jednotlivé futbalové asociácie. Nový kvalifikačný cyklus MS 2018
prinesie  niektoré  menšie  zmeny a ďalšie  vylepšenia  celého konceptu,  ktoré  vzhľadom na väčší
domáci  štadión  City  Arena  v porovnaní  s predchádzajúcim  kvalifikačným  cyklom  vyžadujú
navýšenie nákladov najmä v časti prípravy a realizácie mediálnych priestorov, mix-zón a flash-zón.
Dodržanie manuálu predpokladá používanie LED perimetra. Počas priateľských zápasov sa používa
použitie zabudovaného perimetra, ktorý tvorí súčasť City Areny. Zo skúseností z minulých období
kvalifikácie, ktoré už podliehali predpisom UEFA je nevyhnutné počítať s možnými kvalitatívnymi



zmenami  a požiadavkami  zo  strany  UEFA,  ktoré  môžu  predpokladať  použitie  LED  perimetra
zo zahraničia a navýšenie nákladov na jednotlivé zápasy kvalifikácie.
Počas priateľských zápasov sa nám osvedčil model predaja TV práv v balíku spolu s TV signálom,
preto dlhodobo SFZ Marketing,  s.r.o.  zabezpečuje aj  výrobu TV signálu z priateľských zápasov
A tímu a vybraných zápasov U21.  S tým súvisia plánované výnosy z TV práv vo výške  39 tis.
EUR. Tento plánovaný výnos sa skladá z predaja TV práv domácim vysielateľom, vysielateľom
v krajinách súperov pri našich domácich zápasoch a takisto z predaja tzv. “tretích“ práv do ďalších
krajín v spolupráci s agentúrou TWI/IMG Londýn. 
V oblasti príjmov z marketingových práv sme v období prehodnocovaní takmer všetkých veľkých
kontraktov s platinovými partnermi. Dlhodobá negatívna situácia vo vývoji rozpočtovej a komuni-
kačnej politiky najmä nadnárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku predpokladá nevyhnut-
nú adaptáciu pri tvorbe marketingových konceptov v zmysle ústupu od klasického predaja vizibility
partnera (logo, perimeter, sponzorské steny) a prechodu k ďalším formám zhodnocovania práv for-
mou nových konceptov ,  digitálneho marketingu a pod. V Septembri  2016 ukončil  partner  KIA
s nami spoluprácu. Podarilo sa nám vyrokovať zmluvný vzťah so spoločnosťou AUTOCENTRUM
AAA AUTO a.s.(ďalej  len  „AAA“).   AAA  k aktuálnemu dátumu poskytlo  72ks  automobilov,
z toho je v 33ks je v používaní SFZ a 6ks v SFZ Marketing, s.r.o., regionálnym futbalovým zväzom
sa odovzdalo 8ks, ULK 1 ks a klubom I.Ligy 22ks automobilov.  V Septembri 2016 sme taktiež
ukončili spoluprácu s PUMA A.S. a vstúpili do zmluvného vzťahu so spoločnosťou NIKE, ktorá
nám bude dodávať športovú výstroj na obdobie 4 rokov. Plánované príjmy sú vo výške 1 008 tis.
EUR čo je zníženie plánovaných  príjmov voči roku 2016 o 459tis. EUR. Tento výpadok príjmov je
spôsobený najmä ukončením zmluvného vzťahu so spoločnosťami KIA a PUMA. Okrem predĺže-
nia existujúcich kontraktov v ideálnom prípade aj s navýšeným plnením partnera je nevyhnutné zís-
kať minimálne 1 nového platinového partnera pre slovenskú futbalovú reprezentáciu.
TICKETING

Po  presune  domácich  kvalifikačných  aj  priateľských  zápasov  na  štadión  City  Aréna  v Trnave
zodpovedajúcim pomerom narástli  organizačné náklady pri jednotlivých zápasoch, najmä v časti
zabezpečenia hospitality zón (VIP, skyboxy). 
Našou  snahou  je  naďalej  vybudovanie  tzv.  Business  klubu  pravidelných  návštevníkov  stretnutí
reprezentačných  tímov  v Trnave,  ktorí  si  kupujú  tzv.  hospitality  tickets,  je  však  nevyhnutné
k vstupenke  a cateringu  poskytnúť  ďalšie  služby,  ktoré  hodnotu  balíčkov  zvýšia  resp.  udržia
minimálne  na  úrovni  150  Eur/balíček  s potenciálom  na  zvýšenie  ceny  v  budúcnosti.  Pridaná
hodnota formou drobného merchandisingu a prípadného „afterparty“ programu sa po prieskumoch
medzi zákazníkmi javí ako nevyhnutná súčasť balíčkov. Samotná vstupenka a catering v priestoroch
City Arény Trnava z tohto pohľadu dlhodobo už nevyhovuje.
Čo sa týka bežného predaja vstupeniek, je potrebné ponúkať maximálnu službu divákovi v každom
zo  sektorov  výrazne  služieb  bufetov,  toaliet  atď.,  ktoré  nám  pomôžu  zvýšiť  jednotkovú  cenu
vstupenky najmä v kategórii  2.  Nie  je  možné dlhodobo pracovať s cenami na úrovni  minulých
kvalifikačných cyklov v Žiline aj v City Aréne Trnava. Príjem zo vstupeniek je dôležitým zdrojom
financovania SFZ a aj drobný posun o 1-2 Eur v cene lístku spôsobuje pri 2ročnom kvalifikačnom
cykle s cca 8 domácimi zápasmi vrátane priateľských rozdiel v rozpočte rádovo v desaťtisícoch Eur.
V roku 2016 sme spolupracovali so spoločnosťami Ticketportal, Blueticket a IFNE. V roku 2017 sa
plánuje spolupráca so spoločnosťou SportnetMedia.
Pre rok 2016 SFZM plánuje pri predaji lístkov so ziskom vo výške 731 tis. EUR čo je nárast príjmu
voči roku 2016 o 611 tis. EUR.

GRASSROOTS A MLÁDEŽ

V súvislosti s vyššie spomínaným projektom GROW2020 plánujeme realizáciu niekoľkých kampa-
ní na marketingovú podporu grassroots projektov. Financovanie je do konca ročníka 2016-17 zabez-
pečené pre Školský pohár vo výške 11 tis. EUR. Voči roku 2015 je zníženie príjmu o 49 tis. EUR.
Spoločnosť Dôvera ukončila dlhodobú spoluprácu pre nesplnenie náboru počtu poistencov z futba-
lového prostredia.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o.
na rok 2017.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Informácia o spôsobe a kritériách prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm.
a) a b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá -
kona č. 354/2016 Z.z. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi a právnemu ex-
pertovi  SFZ Jaroslavovi  Rybánskemu,  ktorý  informoval  o  možnostiach  prerozdelenia  príspevku
podľa § 69 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.
S účinnosťou novely zákona o športe od 1.1.2017 je SFZ v súlade s § 69 ods. 5 o zákona o športe
povinný rozdeliť najmenej:
a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho prí-
slušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov
v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch
a
b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných špor-
tovcov, pričom kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje Konferencia SFZ.
Nakoľko podľa SFZ dostupných informácii v súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania ohľadom
schválenia "stručnej" novely zákona o športe, ktorá by v skrátenom legislatívnom konaní odstránila
viaceré legislatívne nedostatky vrátane zakotvenia odkladu účinnosti ustanovení § 69 ods. 5 písm.
a) a b) až od roka 2018, komplexný materiál týkajúci sa aplikácie týchto ustanovení v podmienkach
SFZ bude predložený na základe výsledkov týchto rokovaní na zasadnutie Konferencie SFZ v júni
2017. 
V súvislosti s poukázaním časti príspevku medzi futbalového kluby však už teraz upozorňujeme, že
vychádzajúc z povahy príspevku uznanému športu, ktorý je ministerstvom poskytovaný ako prísne
účelovo viazaný vrátane povinnosti prijímateľa používať tieto finančné prostriedky len v  rozsahu
identifikovaných oprávnených výdavkov vymedzených ministerstvom, a to pod hrozbou prísnych
sankcií, t.j. príspevok je obsahovo totožný s dotáciou zo štátneho rozpočtu, SFZ si nemôže dovoliť
rozdeliť finančné prostriedky z príspevku uznanému športu medzi cca. 1 300 futbalových klubov
priamo bezhotovostným prevodom na ich bankové účty a takto ohroziť správnosť evidencie a vý-
kazníctva. Pri takom počte subjektov nie je objektívne možné zabezpečiť plnenie všetkých pod-
mienok a povinností pri používaní príspevku voči ministerstvu vrátane striktného výkazníctva a pre-
ukázateľného vyúčtovania. Čerpanie finančných prostriedkov z príspevku bude preto futbalovým
klubom, ktoré majú na príspevok nárok, umožnené za týchto podmienok:

a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa
§ 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže
pri strate spôsobilosti prijímateľa  verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostried-
ky z príspevku poukazovať a 

b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku jednoduchým systémom cez pri-
delený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať
cez novovytvorený katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať u SFZ, pričom cena za po-
skytnuté služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu. 



Výhradne takýmto spôsobom bude SFZ schopný zabezpečiť voči ministerstvu a podľa jeho pod-
mienok a požiadaviek preukázateľné výkazníctvo účelnosti a oprávnenosti vynaložených výdavkov
z poskytnutého príspevku.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o spôsobe a kritériách prerozdelenia príspevku podľa §
69 ods. 5 písm. a) a b) zákona č.  440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z. 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Prerokovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi a právnemu ex-
pertovi  SFZ  Jaroslavovi  Rybánskemu,  ktorý  informoval  o  doručení  žiadosti  na  prijatie
za pridruženého člena SFZ.
Žiadosť bola doručená od organizácie – Slovenská asociácia plážových športov.

V zmysle čl. 28 ods. 3 Stanov SFZ:

„O prijatí za pridruženého člena rozhoduje konferencia. Návrh na prijatie za pridruženého člena

predkladá  konferencii  výkonný  výbor  na  základe  žiadosti  o  registráciu  za  pridruženého  člena,

podanej písomne právnickou osobou uchádzajúcou sa o pridružené členstvo v SFZ, ktorá obsahuje

prílohy podľa článku 27 ods. 4.”

Na základe vyššie uvedenej citácie príslušného ustanovenia Stanov SFZ, ako aj s predložených do-
kumentov bolo členom VV SFZ navrhnuté, aby delegátom Konferencie SFZ odporučili schváliť or-
ganizáciu – Slovenská asociácia plážových športov za pridruženého člena SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ prijať za pridruženého člena Plážový futbal
Slovensko.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi a právnemu ex-
pertovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ.
Úprava RaPP-u bola vyhotovená pracovnou skupinou,  ktorá bola poverená GS SFZ na základe
novelizácie Stanov SFZ na decembrovej Konferencii SFZ a na základe podnetov vyplývajúcich z
praxe. 

 čl. 15 ods. 5 RaPP z dôvodov vyplývajúcich z praxe a znie:
„Registrácia hráča v materskom klube a/alebo jeho klubová príslušnosť zaniká a nový klub 

môže požiadať o zmenu registrácie hráča podľa článku 12 a článku 18 ods. 5 aj mimo 

registračného obdobia, okrem obdobia od 01.04. do 30.06. príslušného roku,

a) ak klub zanikol bez právneho nástupcu,



b) ak klub neprihlásil družstvo do súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať

za iné družstvo tohto klubu,

c) ak klub odhlásil družstvo zo súťaže a hráč tohto družstva nie je oprávnený štartovať

za iné družstvo tohto klubu,

d) ak bolo družstvo klubu vylúčené zo súťaže13) a hráč tohto družstva nie je oprávnený 

štartovať za iné družstvo tohto klubu.“

 čl. 26 ods. 6 RaPP z dôvodov vyplývajúcich z praxe a zo znenia zákona č. 440/2015 Z. z.
o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znie:
„Zmluva musí byť do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia (podpisu obomi zmluvnými stranami)

predložená klubom na registráciu do registra zmlúv, ktorý vedie matrika SFZ, v súlade s § 8

ods. 4 zákona o športe. Medzi dňom uzatvorenia zmluvy a dňom nadobudnutia účinnosti

zmluvy nesmie uplynúť viac ako 6 mesiacov; zmluvu, ktorá túto podmienku nespĺňa matrika

SFZ nezaregistruje do registra zmlúv.  O zaregistrovanie uzavretej zmluvy môže požiadať

ktorákoľvek zmluvná strana. Ak zmluva nebola v uvedenej lehote predložená na registráciu,

v  rámci  SFZ  platí,  že  k  uzavretiu  zmluvy  nedošlo  a  SFZ na  takéto  zmluvy  neprihliada

a hráča bude považovať za amatéra bez zmluvy.“

 čl.  37  ods.  6  RaPP z dôvodu ochrany  klubov  zaoberajúcich  sa  výhradne  výchovou
mládeže a situácii vyplývajúcich z praxe a znie:
„Nárok na odstupné nevzniká materskému klubu pri postupe podľa článku 15 ods. 5; to

neplatí, ak ide o zmenu registrácie hráča vo veku do 21 rokov, registrovaného v materskom

klube, ktorého družstvá súťažili iba v súťažiach mládeže.“ 

 a ďalších formálnych zmien RaPP týkajúcich sa predovšetkým zrušenia Rozhodcovského
súdu SFZ ku dňu 31.12.2016 a zmeny stanov SFZ prijatých dňa 3.6.2016 

Všetky  navrhované  úpravy  RaPP-u  vo  forme  pozmeňovacích  návrhov  boli  súčasťou  prílohy
k materiálom, ktoré obdržali členovia VV SFZ. Tie budú po schválení zapracované do aktuálneho
znenia a zverejnené na webovej stránke.

Členovia VV SFZ obdržali deň pred zasadnutím ešte jeden návrh na zmenu a doplnenie RaPP-u
od VsFZ:
RaPP čl.12 bod (8) , ktorý doteraz znie :
(8)  Registrácia  hráča  sa  vykonáva  na  základe  žiadosti  o  registráciu  hráča,  ktorú  podáva  klub,
v  ktorom  má  byť  hráč  zaregistrovaný.  Žiadosť  sa  podáva  vyplnením  formulára  “Prihláška
k registrácii  hráča”  v  elektronickej  podateľni  ISSF  a  musí  byť  podaná  v  priebehu  príslušného
registračného obdobia podľa článku 19, okrem výnimky uvedenej v článku 19 ods. 5 a 6; to neplatí
pre hráča vo veku do 12 rokov vrátane, ktorý môže byť registrovaný bez obmedzenia.
Návrh VsFZ po konzultáciách na aktívoch klubov VsFZ znie nasledovne:
(8) Registrácia hráča sa vykonáva na základe žiadosti  o  registráciu hráča,  ktorú podáva klub,

v  ktorom  má  byť  hráč  zaregistrovaný.  Žiadosť  sa  podáva  vyplnením  formulára  “Prihláška

k registrácii hráča” v elektronickej podateľni ISSF, ktorá môže byť registrovaná  bez obmedzenia,

okrem výnimky uvedenej v článku 19 ods. 5 a 6.

Členovia tento návrh akceptovali po upresnení, že ide o prípady, ak sa jedná o prvotnú registráciu.

RaPP čl. 9 bod (7) , ktorý doteraz znie : 
(7)  Platnosť  registračného  preukazu je  päť  rokov odo dňa jeho vydania.  Za  platný  registračný
preukaz SFZ sa považuje posledný vystavený registračný preukaz SFZ.
Návrh VsFZ po konzultáciách na aktívoch klubov VsFZ znie nasledovne: 
(7) Platnosť registračného preukazu v kategórii mládeže je  päť rokov odo dňa jeho vydania.



V kategórii dospelí  platnosť registračného preukazu je desať rokov odo dňa jeho vydania. 

Za platný registračný preukaz SFZ sa považuje posledný vystavený registračný preukaz SFZ.

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

K  bodu  12:  Schvaľovanie  návrhu  na  zmenu  a  doplnenie  Rozpisu  republikových  súťaží
riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/17.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Členovia VV SFZ obdržali v rámci podkladov k tomuto
bodu dokument s názvom “Závery zo zasadnutia pracovnej skupiny menovanej generálnym sekretá-
rom SFZ, ohľadom požiadaviek uvedených v otvorenom liste zástupcov futbalových klubov II. ligy
mužov, zo dňa 26.2.2017“ a stanovisko LPaEK SFZ k otázkam predloženým od GS SFZ.
Zástupcovia futbalových klubov II. ligy svojím listom žiadali o zmenu postupových a zostupových
pravidiel II. ligy v ročníku 2016/2017, ktorá by pre nasledujúci ročník II. celoštátnej ligy v ročníku
2017/2018 znamenala zmenu počtu jej účastníkov na 18 mužstiev.
S vyššie uvedenou žiadosťou sa zaoberala pracovná skupina, ktorú poveril GS SFZ v nasledovnom
zložení:  Ján Panák, Milan Vojtek, Ján Greguš, Peter Dedík, Michal Mertinyák, Vladimír Medveď
a František Ferenc.
Na základe  znenia  platných predpisov  SFZ (Stanovy,  Súťažný poriadok,  Rozpis  republikových
súťaží...)  a  stanoviska  Legislatívno  právnej  a  etickej  komisie  SFZ  bolo  zo  strany  prítomných
skonštatované,  že  uvedená  požiadavka  je  plne  v rozpore  s  predpismi  SFZ  a  hlavne
so znením uznesenia Konferencie SFZ zo dňa 3.6.2016 ohľadom odsúhlasenia hracieho modelu
a počtu družstiev pri  reorganizácii  druhej  najvyššej  mužskej  súťaže SFZ (II.  ligy)  pre súťažný
ročník 2017/2018 (bod č.11 schváleného  programu Konferencie SFZ: „11. Schvaľovanie návrhu
na reorganizáciu II. ligy mužov.“).
LPaEK SFZ skonštatovala vo svojom stanovisku, že v priebehu súťažného ročníka sa nepripúšťa
možnosť zmeny Rozpisu súťaží SFZ v časti týkajúcej sa postupu a zostupu (čl. 19 Rozpisu súťaží),
ako  ani  akákoľvek  iná  úprava  súťaže  v  zmysle  predpisov  SFZ;  pod  zmenou  sa  rozumie  aj
vypustenie akéhokoľvek ustanovenia.
Na základe uvedených skutočností členovia pracovnej skupiny nesúhlasili so zmenou Rozpisu re-
publikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník  2016/2017 (článok 19 Postup a zostup; časť
A. II. LZV, súťažný ročník  2016/2017; bod e) a d) v uvedenom znení) v zmysle požiadavky klubov
II. ligy.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ
pre súťažný ročník 2016/17 tak, že o uvoľnené miesto v II. lige (odstúpenie Myjavy z Fortuna
ligy a preradenie do súťaže ZsFZ) odohrajú kluby, ktoré skončia po nadstavbovej časti II. lige
skupiny Západ a Východ na siedmom mieste, kvalifikačné dvojstretnutie, systémom “doma”-
“vonku.”

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1 (I. Kozák)



Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na miesto konania a úprava termínu finále Slovenského po-
hára žien súťažného ročníka 2016/17.
Bod otvoril  prezident SFZ Ján Kováčik.  Informoval,  že riadiaci orgán (ŠTK SFZ) v spolupráci
so  SFZ  marketing  odporučil  organizovať  finále  Slovenského  pohára  žien  súťažného  ročníka
2016/17 na štadióne Poprad-Veľká v termíne 30.apríla 2017 (nedeľa). 
Uvedený termín, ako aj miesto konania finále Slovenského pohára žien vytvára vhodnú možnosť
a časový priestor aj na organizovanie projektu "Energia do ženského futbalu s EPH" - futbalový tur-
naj pre mladé futbalistky, ktorý sa bude konať pred samotným finále Slovenského pohára žien. Rov-
nako tak aj spojenie aktivít SFZ marketing a ÚLK v meste Poprad, vďaka čomu sa môže zvýšiť
návštevnosť samotného finále Slovenského pohára žien.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh  na miesto konania (Poprad-Veľká) a úpravu termínu (30.apríla
2017) finále Slovenského pohára žien súťažného ročníka 2016/17.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na zloženie členov pracovnej skupiny k licenčnému systému
mládeže SFZ.
Bod otvoril  prezident  SFZ Ján Kováčik.  Predstavil  návrh  na zloženie  pracovnej  skupiny,  ktorá
spracúva a vyhodnocuje žiadosti o udelenie licencie, vypracováva hodnotiace správy k žiadostiam
o udelenie licencie a predkladá ich VV SFZ.
V zmysle čl. 11 smernice o licenčnom systéme ÚTM a licenčnom systéme Grassroots predložil ná-
vrh na vytvorenie pracovnej skupinu v zložení:

Technický riaditeľ – Ján Greguš

Hlavný koordinátor – Samuel Slovák

Manažér mládeže a rozvoja – Martin Hasprún

Zástupca VV SFZ – Milan Vojtek

Zástupca VV ÚLK – Michal Mertinyák

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  schvaľuje  návrh  na  zloženie  členov  pracovnej  skupiny  k  licenčnému  systému
mládeže SFZ. 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

K bodu 15: Správa o činnosti licenčnej komisie za rok 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil Správu o činnosti licenčnej komisie za rok 2016.
Licenčná komisia SFZ (ďalej len LcK) plní úlohy klubového licenčného systému UEFA v pod-
mienkach SFZ, ďalej  úlohy súvisiace s  prípravou a priebehom licenčného konania, v ktorom sa
klubom najvyššej slovenskej futbalovej súťaže mužov (ďalej len FL) udeľujú licencie pre vstup



do tejto súťaže a vstup do klubových súťaží UEFA. V neposlednom rade plní aj úlohy finančného
monitorovania  klubov,  najmä  v súvislosti  s Finančným  fair  play  (ďalej  len  FFP)  v súťažiach
UEFA.
Členovia LcK v uplynulom roku plnili ako základné (príprava a priebeh licenčného konania, vrátane
realizácie tzv. mimoriadneho použitia klubového licenčného systému voči nováčikovi FL – 1. FC
Tatran  Prešov),  tak  aj  viaceré mimoriadne  úlohy  (novelizácia  Smernice  klubového  licenčného
systému  SFZ,  vydanie  2015,  zmeny  autorizovaných  osôb  klubov  pre  UEFA Club  Licensing  &
Financial Fair Play Information System /ďalej len CL&FFP ITS/, príprava na dozorový audit SGS,
plnenie  úloh  UEFA  Benchmarkingu  a  úloh  FFP  v súťažiach  UEFA).  LcK  spolupracovala  aj
pri obnovovaní povinnej dokumentácie štadiónov klubov FL, tajomník komisie zabezpečil predbežné
nahlásenie  štadiónov  pre  klubové  súťaže  UEFA v licenčnej  sezóne  2016/2017  a aktualizoval  ich
infraštruktúrne dotazníky na UEFA FAME. 
Osobitne stojí za zmienku plnenie úloh, súvisiacich s vykonaním UEFA compliance auditu, ktorý je
najvyššou formou kontroly národnej licenčnej administratívy a „jej“ klubov, hrajúcich v príslušnom
ročníku klubových súťaží UEFA. 
Hlavné  úlohy,  ktoré  komisia  v uplynulom  roku  riešila,  teda  súviseli  predovšetkým  s prípravou
a zabezpečením samotného licenčného konania, čo od zaslania licenčnej dokumentácie klubom, až
po  zaslanie  „Protokolu  s  rozhodnutiami  licenčných  orgánov SFZ“ na  UEFA,  pozostávalo
z množstva ďalších čiastkových úloh. 
V hodnotenom roku prijala  LcK na svojich zasadnutiach spolu  48 uznesení, ktoré všetky splnila
a realizovala.  Nad rámec prijatých uznesení a úloh komisia  asistovala klubom FL v komunikácii
s niektorými  oddeleniami UEFA,  a   to  najmä  v procese  nahlasovania  štadiónov  pre  stretnutia
v súťažiach  UEFA,  plnení  úloh  Finančného  fair  play  UEFA,  pri  zmenách  autorizovaných  osôb
pre UEFA CL&FFP ITS alebo pri aktualizácii štadiónových dotazníkov klubov.
Za hodnotený  rok  LcK  neevidovala  tzv.  „nevybavenú  vec“, neriešila  žiadnu  námietku  alebo
sťažnosť na jej činnosť a postupy alebo činnosť a postupy niektorého jej člena a nie je mi známe, že
by sa takýmto podnetom voči LcK alebo niektorému jej členovi museli zaoberať kompetentné orgány
SFZ.  
Školiace aktivity komisie boli primárne zamerané na prípravu klubov na licenčné konanie, plnenie
úloh UEFA FFP, resp. informovanie klubov o vývoji a novinkách    v klubovom licenčnom systéme.

Dňa  23.2.2016  sa  konal  X.  licenčný  workshop,  na  ktorom,  okrem  problematiky  samotného
licenčného konania,  boli  klubom prezentované aj  najnovšie  informácie  a dokumenty,  týkajúce  sa
aktuálneho  vývoja  v  klubovom  licenčnom  systéme.  Zástupcovia  klubov  boli  informovaní  aj
o problematike „integrity futbalu“.
V priebehu roka Ing. Rozvadský, zastávajúci pozíciu autorizovanej osoby SFZ pre CL&FFP ITS,
vykonal  zaškolenie  nových  autorizovaných  osôb klubov  (Trnava,  Slovan  Bratislava,  Prešov)
na  používanie  systému  a vkladanie  dát,  potrebných  pre  plnenie  požiadaviek  finančného
monitorovania a FFP v súťažiach UEFA.
V septembri 2016 sa pozvaní členovia LcK zúčastnili  Výročného licenčného workshopu UEFA
na Malte a  na ňom získané najnovšie poznatky a informácie obratom „posunuli“ ako do práce komi-
sie, tak aj priamo futbalovým klubom (Správa bola predložená aj na zasadnutie VV SFZ v októbri
2016). 
Dôležité informácie LcK  pravidelne zverejňovala aj v Úradných správach SFZ  (web SFZ a denník
Šport),  informácie o klubovom licenčnom systéme a licenčnom konaní sa objavili  aj  v niektorých
ďalších elektronických alebo tlačených médiách. 
Činnosť  LcK  a celej  licenčnej  administratívy  SFZ  dlhodobo  pozitívne  vníma aj  UEFA Club
Licensing & Financial Fair Play Unit, t.j. licenčná administratíva UEFA, ktorá aj v uplynulom roku
niekoľkokrát vyjadrila spokojnosť s úrovňou zasielaných podkladov, dodržiavaním stanovených
termínov,  aktívnym  zapojením  sa  do  pripomienkovania  materiálov  klubového  licenčného
systému a pod. 
V rámci SFZ pokračovala užšia spolupráca s Komisiou SFZ pre štadióny a ihriská (ďalej len KŠI).



LcK však spolupracovala aj  so športovo-technickou komisiou  SFZ (príprava licenčného systému
pre II. ligu mužov), technickým úsekom SFZ, úsekom mládeže a rozvoja (licenčný systém mládeže),
bezpečnostným  manažérom  SFZ,  manažérom  integrity  medzinárodným  a  organizačným  úsekom
SFZ, matrikou SFZ, či koordinátorom SFZ pre styk s fanúšikmi.  
Koncom augusta 2016 bol v SFZ po šiestich rokoch vykonaný UEFA Compliance audit – najvyššia
forma  kontroly  UEFA,  preverujúca  proces  udelenia  licencií  klubom,  ktoré  sa  kvalifikovali
do klubových súťaží UEFA 2016/2017. V tomto prípade boli vybrané kluby AS Trenčín, ŠK Slovan
Bratislava a Spartak Myjava.
Vykonanie  auditu,  aj  s  takmer  6  týždňovou  prípravou  dokumentácie  naň  podľa  pokynov
a požiadaviek  kontrolného  tímu,  trvalo  takmer  pol  roka.  Hlavným  dôvodom  bolo,  že  manažér
klubového licenčného systému SFZ, ako aj členovia LcK, sa nestotožnili s väčšinou predbežných
záverov auditu, oznámených koncom septembra v takmer 150 stranovej správe Deloitte, ktorá o.i.
obsahovala 3 závažné a 12 ostatných zistení. Za závažné zistenia mohli SFZ i vyššie menovaným
klubom  hroziť  sankcie  v podobe  finančnej  pokuty,  budúceho  nezaradenia  niektorého  klubu
do súťaží UEFA a pod.
Pripomienkovanie  predbežných  záverov  auditu,  vrátane  dvoch  osobných  stretnutí  (Malta,  Nyon)
a konferenčného  hovoru  členov  LcK s členmi  UEFA Compliance  tímu,  na  základe  ktorého  bolo
spracované aj písomné stanovisko, zaslané členom kontrolného orgánu UEFA pre klubové financie
(UEFA CFCB IC),  trvalo ďalšie  takmer 3 mesiace a až 18.1.2017 predseda CFCB IC – p.  Yves
Leterme – listom generálnemu sekretárovi SFZ oznámil, že závery auditu boli  redukované na dve
opatrenia, ktoré už boli realizované priamou komunikáciou s UEFA CFCB IC a   na februárovom
licenčnom workshope s klubmi FL. Opatrenia sa týkali  presného vymedzenia tzv.  reportovacieho
perimetra  ŠK Slovan  Bratislava  a povinnosti  licenzora  informovať  „svoje“  kluby,  že  akékoľvek
platby  spriaznených  strán,  týkajúce  sa  zamestnancov,  musia  byť  uvádzané  aj  v  licenčnej
dokumentácii, predkladanej na preverovanie.   
V súvislosti  s UEFA Compliance  auditom poukazujem na skutočnosť,  že  vyššie  opísané  aktivity
manažéra klubového licenčného systému a členov LcK  boli veľmi dôležité z hľadiska neohrozenia
každoročného finančného príspevku UEFA na klubový licenčný systém (250 tis. €), z ktorého 130 tis.
€ je fixná čiastka na chod klubového licenčného systému, ale ďalších až 120 tis.  € je pohyblivá
čiastka,  ktorej  skutočná  výška,  poukázaná  SFZ,  závisí  od  aktivity  jeho  licenčnej  administratívy
v  presne  vymedzených  oblastiach.  Nie  je  to  teda  príjem z  udeľovania  pokút,  či  vyberania
poplatkov od klubov a  v   prípade záverov Compliance auditu sa LcK podarilo obhájiť svoje
rozhodnutia a rozhodnutia licenčných orgánov SFZ tak, že ani SFZ, ani klubom nebola udelená
finančná pokuta, o ktorú by bola následne znížená čiastka, poukázaná tento rok na SFZ.  
Tajomník komisie Dr. Milan Vojtek sa v roku 2015 stal členom UEFA Club Licensing Committee,
ktorého zasadnutí sa pravidelne zúčastňuje a získané vedomosti, skúsenosti a informácie uplatňuje
ako vo funkcii manažéra klubového licenčného systému, tak aj vo funkcii tajomníka LcK, či v styku
s  klubmi  FL a preukazuje,  že  jeho  navrhnutie  do  tejto  funkcie  zo  strany  SFZ  bolo  správnym
rozhodnutím.     
Počet členov komisie  (12) je vyšší, ako je obvyklé u väčšiny súčasných odborných komisií SFZ.
Tento  počet  naďalej  považujem  za  úplne  opodstatnený.  Pozície  odborníkov  pre  kritériá  sú
zámerne párované,  jednak z dôvodu vzájomnej zastupiteľnosti  a tiež z dôvodu, že jeden odborník
za cca 5 týždňov licenčného konania, jednoducho nie je schopný zodpovedne preveriť (čo je jedna
z hlavných zásad práce LcK), a potom aj celoročne monitorovať a komunikovať s 12 klubmi FL.
Zostávajúcimi členmi komisie sú jej predseda a tajomník.
Každý súčasný člen LcK je v praxi overeným a  kvalifikovaným odborníkom. Napriek tomu bude
po prebiehajúcom licenčnom cykle potrebné vykonať určité  personálne zmeny, nakoľko niekoľko
súčasných členov komisie už avizovalo, že rok 2017 bude posledným rokom ich aktívneho pôsobenia
v LcK.  
Komisia bude i naďalej spolupracovať najmä s generálnym sekretárom SFZ, ktorý je voči UEFA
členom vedenia SFZ, zodpovedným za implementáciu klubového licenčného systému v podmienkach
SFZ, ďalej  s  ÚLK, KŠI, KDS, bezpečnostným manažérom SFZ,  príp.  ďalšími,  nakoľko práve



v tejto spolupráci sa aj v uplynulom roku vykonalo pomerne veľa a vidím tu najlepší a najúčinnejší
mechanizmus zavádzania a kontroly plnenia požiadaviek klubového licenčného systému, Zákona
o organizovaní verejných športových podujatí v kluboch, či Zákona o športe. 
V tejto  oblasti  sme  aj  v uplynulom  roku  boli  nápomocní  pri  tvorbe alebo  pripomienkovaní
viacerých  noriem  SFZ  (novela  Smernica  klubového  licenčného  systému  SFZ,  vydanie  2015,
Ustanovenia  finančného  monitorovania  klubov,  Smernica  pre  pasportizáciu  ihrísk  a certifikáciu
štadiónov), dokumentov (Rozpisy súťaží SFZ a ÚLK) a tlačív, ale aj pri organizovaní potrebných
procesov, rokovaní a stretnutí všetkých zainteresovaných.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti licenčnej komisie za rok 2016.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

K bodu 16: Schvaľovanie návrhu výšky sumy na uhradenie odborného seminára SFZ určené-
ho pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov klubov dvoch najvyšších súťa-
ží, v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podu-
jatiach.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi a právnemu ex-
pertovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh výšky sumy na uhradenie odborného
seminára SFZ určeného pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov klubov dvoch
najvyšších súťaží.
Informačný  systém  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  alebo  člena
usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia určených príslušným športovým zväzom. Návrh
na úhradu semináru pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov futbalových klubov
 v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach
predstavoval sumu 3988,- Eur.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje výšku sumy 3988,- EUR na uhradenie odborného seminára SFZ určeného
pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov klubov dvoch najvyšších súťaží,
v  zmysle  čl.  38  ods.  6  Smernice  o  informačnom  systéme  o  bezpečnosti  na  športových
podujatiach.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

K bodu 17: Informácia o plnení povinností SFZ vyplývajúcich z § 22 ods. 1, ods. 8 písm. a), d),
e), f), g), k) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ako aj Smer-
nice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach schválenej výkonným
výborom SFZ dňa 12. marca 2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že tento bod bol zaradený na základe žiadosti
člena VV SFZ za Legislatívno-právne otázky SFZ Petra Sepešiho z dôvodu aktualizácie stavu plne-
nia povinností, ktoré vyplývajú SFZ zo zákona.



Spracovaním  informácie  pre  členov  VV SFZ  bol  poverený  bezpečnostný  manažér  SFZ  Peter
France. Ten uviedol vo svojej správe pre členov VV SFZ nasledovné fakty:
Slovenská republika v súčasnosti  zabezpečuje plnenie  Európskeho dohovoru (ETS 120)  o násilí

a neviazanosti  divákov  počas  športových  podujatí,  a najmä  na  futbalových  zápasoch prijatého
v Štrasburgu 19. 8. 1985.
S cieľom prijať efektívnejšie opatrenia na predchádzanie prejavov diváckeho násilia a v súvislosti
s vývojom bezpečnostnej situácie na tomto úseku v Slovenskej republike došlo k prijatiu zákona č.
1/2014  Z.  z.  o organizovaní  verejných  športových  podujatí  a o  zmene  a doplnení  niektorých
zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2014.
V nadväznosti  na  prijatie  tohto  zákona  a v nadväznosti  na  situáciu  na  slovenských  štadiónoch
pozvalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len “MŠVVaŠ
SR) v koordinácii  s expertmi  z Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  “MV SR”),
Generálnej  prokuratúry,  Slovenského  futbalového  zväzu  a Slovenského  zväzu  ľadového  hokeja
v  novembri 2014  expertov  Stáleho  výboru  Rady  Európy,  UEFA a expertov  z Veľkej  Británie
na  konzultatívnu  návštevu.  Účelom konzultatívnej  návštevy  bolo  zmapovanie  súčasnej  situácie
v  oblasti  diváckeho  násilia,  identifikovanie  oblastí,  ktoré  je  potrebné   zlepšiť,  definovanie
kompetencií  a  zodpovedností  jednotlivých  subjektov  a  pomoc  Stáleho  výboru  s  prípravou
záväzného  implementačného  akčného  plánu  (stratégie  Slovenskej  republiky  pre  prevenciu
a potláčanie prejavov diváckeho násilia).
Na  základe  uvedenej  konzultatívnej  návštevy  expertná  skupina  Rady  Európy  spracovala
pre Slovenskú republiku hodnotiacu správu, ktorá obsahuje 31 odporúčaní.  
Pripravovaná novelizácia zákona - podnety a okruhy
Časť odporúčaní v hodnotiacej správe z konzultatívnej návštevy Stáleho výboru RE, ako aj opatrení
z hodnotiacej  správy,  ktorá  je  výstupom  projektu  PROS4,  si  vyžaduje  legislatívne  opatrenia
v podobe novely zákona č. 1/2014 Z. z. a súvisiacich predpisov. Konzultácie na odbornej úrovni už
prebiehajú dva roky a predbežný náčrt zmien je pripravený. 
Zmeny,  ktoré  budú  obsahom  ďalšej  novelizácie  zákona  teda  vyplývajú  z  vyššie  uvedených
odporúčaní  z  hodnotiacej  správy  z  konzultatívnej  návštevy,  z  hodnotiacej  správy  ako  výstupu
projektu PROS4, z nového Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti
a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach CETS 218
a z rokovaní medzi MV SR a MŠVVaŠ SR o presune niektorých kompetencií. Podnetom na novelu
sú aj ďalšie podnety z aplikačnej praxe zistené pri uplatňovaní jednotlivých zákonných inštitútov
a opatrení. V neposlednom rade významným impulzom pre zmeny bolo aj školenie organizované
Slovenským futbalovým zväzom a  expertmi  z  UEFA zamerané na  best  practice  vo  vzdelávaní
hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov.
Pripravované zmeny sa týkajú nasledovných okruhov

 Hodnotiace  správy  preukázali,  že  pri  výkone  činnosti  usporiadateľskej  služby  na  domácich
zápasoch  sa  kladie  prílišný  dôraz  na  bezpečnostnú  zložku,  čo  v  mnohých  prípadoch  znižuje
atraktivitu podujatia pre fanúšikov. Preto je potrebné sa zamerať na to, aby sa pri výkone činnosti
usporiadateľskej služby kládol rovnaký dôraz na “safety a security” a rovnaký dôraz na “service”.

 V praxi sa ukázal ako problematický rozsah oprávnení a povinností člena usporiadateľskej služby
v prípade,  ak je  jej  činnosť zabezpečovaná dobrovoľníkmi.  Pri  dobrovoľníkoch vykonávajúcich
činnosť  usporiadateľov  je  preto  potrebné  vymedziť  novým  spôsobom  rozsah  ich  oprávnení
a povinností v súvislosti s prípravou a priebehom športového podujatia.

 Novelou  sa  predpokladá  predovšetkým odčlenenie  bezpečnostnej  agendy  a vzdelávacej  agendy.
Bezpečnostná agenda by sa mala presunúť na MV SR, ktoré disponuje vhodnými nástrojmi na jej
zabezpečenie.  Vzdelávacia  agenda  hlavných  usporiadateľov,  bezpečnostných  manažérov,
usporiadateľov a delegátov by sa mala presunúťdo pôsobnosti MŠVVaŠ SR. 

 Presun  správy  a  prevádzky  Informačného  systému  o  bezpečnosti  na  športových  podujatiach
do pôsobnosti  MV SR s  tým,  že  sa  odčlení  bezpečnostná  zložka  a  vzdelávacia  zložka.  Údaje
o delikventoch by mali byť obsahom informačného systému MV SR a modul o usporiadateľoch,
hlavných usporiadateľoch, bezpečnostných manažéroch a delegátoch ako športových odborníkoch



a  ich  odbornej  spôsobilosti  by  mal  byť  súčasťou  Informačného  systému  športu  vytvoreného
zákonom o športe, ktorý má podľa zákona o športe obsahovať aj údaje o športových odborníkoch.

 Významný okruh zmien sa dotkne najmä vzdelávania. Odborná komisia, ktorú menuje Prezident
policajného zboru by mala prejsť pod rezort školstva. Predpokladá sa tiež rozšírenie kompetencií
odbornej komisie vo vzťahu ku skúškam na získanie odbornej spôsobilosti hlavného usporiadateľa
a bezpečnostného manažéra  v tom zmysle, že odborná komisia bude menovať členov skúšobných
komisií pri skúškach.

 Obsah vzdelávania hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov by mal
tiež prejsť významnými zmenami.  Predovšetkým sa zníži  rozsah teoretickej  prípravy,  rozšíri  sa
obsah praktickej prípravy a súčasťou by mali byť najmä praktické príklady a modelové situácie.

 Získanie osvedčenie hlavného usporiadateľa, bezpečnostného manažéra a usporiadateľa v jednom
športe v súčasnosti oprávňuje na výkon tejto činnosti aj v inom športe. Každý šport je však špeci-
fický a  organizácia a  zabezpečovanie  podujatia  v  rôznom športe  vyžaduje rozličné  požiadavky.
Príprava zameraná na organizáciu podujatia v jednom športe nemusí vždy zodpovedať charakteru
opatrení  vyžadovaných  pri  organizácii  podujatia  v  inom športe.  Preto  sa  novelou  predpokladá
obmedzenie  platnosti  osvedčenia  hlavného  usporiadateľa,  osvedčenia  bezpečnostného  manažéra
a preukazu usporiadateľa a ich odbornej spôsobilosti len pre príslušný šport.

Na základe uvedeného, reagoval člen VV SFZ Peter Sepeši a upozornil, že správa neposkytuje in-
formáciu o tom, ako sa dodržuje aktuálna legislatívna úprava. Napriek tomu, že popisuje početné
aktivity SFZ na úseku bezpečnosti na športových podujatiach ako aj budúce pripravované opatrenia,
vrátane legislatívnych zmien, tieto zmeny budú prijaté s účinnosťou najskôr od budúceho roka,
takže dovtedy si SFZ musí riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 1/2014 Z.z.
o organizovaní športových povinnosti, okrem iného, počas celého tohto obdobia napĺňať databázu
MŠVVaŠ, ktorej správcom je v súčasnosti SFZ. V prípade schválenia novej právnej úpravy odovz-
dať správu systému prislušnému štátnemu orgánu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o plnení povinností SFZ vyplývajúcich z § 22 ods. 1,
ods. 8 písm. a), d), e), f), g), k) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových
podujatí, ako aj Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach
schválenej výkonným výborom SFZ dňa 12. marca 2014.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ napĺňať databázu MŠVVaŠ SR v zmysle plnenia povinností SFZ
ako správcu informačného systému vyplývajúcich  z § 22 ods. 1, ods. 8 písm. a), d), e), f), g), k)
zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

K bodu 18: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ, že SFZ boli doručené návrhy
na ocenenie funkcionárov SFZ, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú životných jubileí. V jednom prípa-
de išlo o udelenie zlatého odznaku SFZ – in memoriam pre Petra Dubovského, ktorý by sa v týchto
dňoch dožil 45 narodenín.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1)  VV SFZ schvaľuje  udelenie  zlatého odznaku Jurajovi  Obložinskému,  Ondrejovi  Mlad-
šiemu a Petrovi Dubovskému (in memoriam).
2) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku Gerhardovi Zvolánekovi.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10



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

K bodu 19: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnu-
tia VV SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi a právnemu ex-
pertovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v období medzi riadnymi zasadnutiami
sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam,  konkrétne  hlasovanie vo veci  Schvaľovania návrhu
rámcovej zmluvy medzi SFZ a SF pri podpore a rozvoji futsalu na rok 2017.”

Svoje  stanoviská  mali  členovia  VV  SFZ  možnosť  zasielať v  termíne  do  19.  februára  2017
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem návrh rámcovej zmluvy medzi SFZ a SF pri podpore a rozvoji futsalu na rok
2017,
alebo
Neschvaľujem návrh rámcovej zmluvy medzi SFZ a SF pri podpore a rozvoji futsalu na rok
2017,
alebo
Zdržujem sa  hlasovania  vo  veci  schvaľovania  návrhu rámcovej  zmluvy  medzi  SFZ  a  SF
pri podpore a rozvoji futsalu na rok 2017.

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

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu  o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi
riadnymi zasadnutia VV SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

K bodu 20: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie feb-
ruár 2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o odohraných zápasoch reprezentačných druž-
stiev SR v mesiaci február:



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie február 2017.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 21: Diskusia.
Odborné semináre k zákonu o športe
Peter Sepeši:
Informoval,  že  v  mesiaci  apríl  a  máj  sa  uskutoční  v  krajských  mestách  SR  séria  seminárov
s  názvom  „Zákon  o  športe  –  zmluvné  vzťahy,  dane  a  odvody  klubov,  zväzov,  športovcov,
športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe“. Prednášajúcim bude uznávaný odborník na dane
a odvody p. Jozef Mihál.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 14. marca 2017 v Bratislave:

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

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 18/17 VV SFZ:
VV SFZ berie  na  vedomie  informáciu  o  realizácii  projektov  výstavby  ihrísk  s  umelou  trávou
a rekonštrukcie hlavnej hracej plochy NTC Senec financovaných z programu UEFA HatTrick IV.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 19/17 VV SFZ:
VV SFZ  schvaľuje  návrh  úpravy  súťaže  Fortuna  ligy  od  sezóny  2017/2018  v  zmysle  návrhu



Prezídia ÚLK.
T: ihneď
Z: Ivan Kozák

Uznesenie č. 20/17 VV SFZ:
1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť členov mandátovej komisie, návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice v tomto zložení: 
Mandátová komisia:
Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Boris Burger (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Michal
Mertinyák (ÚLK), Milan Vojtek (GS SFZ)
Návrhová komisia:
Milan Lônčík (BFZ), Ján Panák (ZsFZ), František Vorel (SsFZ), Štefan Vaľko (VsFZ), Tomáš Cho
(ÚLK), Peter Dedík (GS SFZ)
 Overovatelia zápisnice:
Ľubomír Suchý (BFZ), Vendelín Novysedlák (VsFZ), Rastislav Otruba (ÚLK)

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 21/17 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ
(úprava zmeny sídla SFZ).

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 22/17 VV SFZ:
VV  SFZ odporúča  delegátom  Konferencie  SFZ  schváliť  návrh  rozpočtu  SFZ  na  rok  2017
s doplnením.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 23/17 VV SFZ:
VV SFZ odporúča  delegátom Konferencie  SFZ schváliť  návrh  rozpočtu  SFZ Marketing,  s.r.o.
na rok 2017.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 24/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o spôsobe a kritériách prerozdelenia príspevku podľa § 69
ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 354/2016 Z.z. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 25/17 VV SFZ:
VV  SFZ  odporúča  delegátom  Konferencie  SFZ  prijať  za  pridruženého  člena  Plážový  futbal
Slovensko.
 T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 26/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 27/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh  na  zmenu a  doplnenie  Rozpisu  republikových  súťaží  riadených  SFZ
pre súťažný ročník 2016/17 tak, že o uvoľnené miesto v II. lige (odstúpenie Myjavy z Fortuna ligy



a preradenie do súťaže ZsFZ) odohrajú kluby, ktoré skončia po nadstavbovej časti II. lige skupiny
Západ a Východ na siedmom mieste, kvalifikačné dvojstretnutie, systémom “doma”- “vonku.”

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 28/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh  na miesto konania (Poprad-Veľká) a úpravu termínu (dňa 30.apríla 2017)
finále Slovenského pohára žien súťažného ročníka 2016/17.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 29/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh  na zloženie členov pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže
SFZ. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 30/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti licenčnej komisie za rok 2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 31/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje  výšku  sumy 3988,-  EUR  na  uhradenie  odborného  seminára  SFZ určeného
pre  hlavných  usporiadateľov  a  bezpečnostných  manažérov  klubov  dvoch  najvyšších  súťaží,
v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 32/17 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o plnení povinností SFZ vyplývajúcich z § 22 ods. 1, ods.
8 písm. a), d), e), f), g), k) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ako
aj Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach schválenej výkonným
výborom SFZ dňa 12. marca 2014.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ napĺňať databázu MŠVVaŠ SR v zmysle plnenia povinností SFZ ako
správcu informačného systému vyplývajúcich  z § 22 ods. 1, ods. 8 písm. a), d), e),  f), g), k) zákona
č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 33/17 VV SFZ:
1)  VV SFZ schvaľuje  udelenie  zlatého  odznaku  Jurajovi  Obložinskému,  Ondrejovi  Mladšiemu
a Petrovi Dubovskému (in memoriam).
2) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku Gerhardovi Zvolánekovi.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 34/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutia VV SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 35/17 VV SFZ:




	a) futbalový klub musí mať počas celého roka spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe (napr. jeho činnosť musí byť v súlade s § 21 a § 22 zákona o športe), keďže pri strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nie je možné subjektu finančné prostriedky z príspevku poukazovať a
	b) futbalový klub bude čerpať finančné prostriedky z príspevku jednoduchým systémom cez pridelený kredit, ktorý bude určený vo výške jeho nároku na príspevok. Tento kredit bude používať cez novovytvorený katalóg tovarov a služieb, ktoré si bude objednávať u SFZ, pričom cena za poskytnuté služby (napr. čerpanie PHM), sa odráta z prideleného kreditu.
	Výhradne takýmto spôsobom bude SFZ schopný zabezpečiť voči ministerstvu a podľa jeho podmienok a požiadaviek preukázateľné výkazníctvo účelnosti a oprávnenosti vynaložených výdavkov z poskytnutého príspevku.

