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1. ÚVOD 

 

Vážení delegáti volebnej konferencie Slovenského futbalového zväzu, 
 

pred štyrmi rokmi som v úvode správy prezidenta SFZ uviedol, že roky 2010 - 2014 boli predovšetkým 
obdobím hľadania správnej cesty, vysvetľovania novej filozofie či nastavovania kvalitatívne iných 
vzťahov nielen v rámci futbalovej rodiny, ale i smerom k našim partnerom, médiám, širokej verejnosti. 
Som rád, že v správe za roky 2014 - 2018, ktorú teraz predkladám, môžem konštatovať, že Slovenský 
futbalový zväz kráča po správnej a dobrej ceste. 
 
Máme za sebou neľahké obdobie predovšetkým finančnej konsolidácie, ktoré postupne a prirodzene 
prešlo do obdobia prípravy plánov na všestranný rozvoj futbalu na Slovensku. 
Máme za sebou štyri roky usilovnej práce, ktorej výsledkom sú nespochybniteľné úspechy v športovej 
oblasti, ale aj v zabezpečení investícií do futbalovej infraštruktúry, čo sa týka ako objemu 
investovaných financií, tak aj jej univerzálneho dosahu, od úrovne najmenších klubov až po štadióny 
kategórie UEFA 4.  
 
Slovenský futbalový zväz je v súčasnosti vnímaný ako organizácia, ktorá je lídrom v rámci slovenského 
športu nielen čo do počtu svojich členov, ale aj v spôsobe svojho fungovania. V súčasnosti už máme 
všetky predpoklady na to, aby sme plány rozvoja začali uskutočňovať. A čo je najdôležitejšie, sú to plány 
dlhodobých investícií do futbalu na všetkých úrovniach - od najmenších klubov až po reprezentačné 
áčko, od najmladších futbalistov a futbalistky, ešte v predškolskom veku, cez mládežnícke súťaže, súťaže 
dospelých až po ďalšie podoby futbalu pre všetkých, kde si nájdu svoje miesto všetci, ktorí majú radi 
najkrajší kolektívny šport na svete. 
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2. ČINNOSŤ ORGÁNOV SFZ 

 
1. Výkonný výbor a prezident SFZ 

1.1 Prezident 

Touto volebnou konferenciou sa končí môj druhý mandát vo funkcii prezidenta SFZ.  

Za uplynulých viac ako sedem rokov som sa v tejto funkcii zameriaval najmä na každodennú a pokiaľ 
možno osobnú komunikáciu s futbalovým hnutím i širokou futbalovou verejnosťou. Osobný kontakt, 
záujem o prácu členov futbalovej rodiny aj na tej najnižšej úrovni a vyjadrenie úcty tým, ktorí 
dennodenne „slúžia“ slovenskému futbalu, bolo vždy základným krédom mojej práce vo futbale.  

Pri najrozličnejších príležitostiach som pravidelne navštevoval oblastné a regionálne futbalové zväzy, 
ale navštívil som aj desiatky futbalových klubov a štadiónov.  

Počas týchto návštev som získal doslova neoceniteľné informácie, najmä o tom, čo sa SFZ z pohľadu 
mojich partnerov (a často aj oponentov) na týchto stretnutiach podarilo, čo naopak nepodarilo, čo 
vnímajú pozitívne, čo negatívne, ako vo všeobecnosti vnímajú prácu moju, prácu výkonného výboru, 
ale i prácu celého SFZ. 

Je samozrejmé, že v týchto diskusiách sa debata často zvrtla na problematiku financovania futbalu na 
Slovensku na všetkých jeho úrovniach. Teší ma, že po zastabilizovaní ekonomickej situácie SFZ už nastal 
čas, kedy sa v omnoho širšom rozsahu dokážeme venovať širšej podpore rozvoja futbalu na Slovensku, 
a to v súlade s  jeho poslaním a cieľmi, ktoré sú definované v stanovách SFZ, či v štvorročnom 
Strategickom pláne rozvoja futbalu. 

Samozrejme priznávam, že všetko nebolo možné zvládnuť tak rýchlo, ako si viacerí predstavovali, ale 
dnes je potvrdeným faktom, že SFZ v plnom rozsahu znáša alebo významne klubom pomáha vo 
financovaní nákladov na mládežníckych trénerov, nákladov na delegované osoby v súťažiach, 
významnou mierou sa podieľa na financovaní Únie ligových klubov, II. ligy mužov, regionálnych a 
oblastných futbalových zväzov aj klubových mládežníckych akadémií. 

Permanentný a osobný kontakt s predstaviteľmi vlády, štátnej správy a samosprávy priniesol výsledok 
nielen v podobe schválenia projektu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov 
na Slovensku – najvýznamnejšej investície vlády SR do športovej infraštruktúry v  ére samostatného 
Slovenska - ale aj v podobe jeho úspešnej realizácie, veď koncom roka 2017 bolo v rámci projektu 
dokončených už 14 štadiónov. 

Úspešné vybudovanie Národného tréningového centra v Poprade bolo dôkazom, že aj v pomerne 
nepriaznivej ekonomickej dobe s využitím fondov FIFA a UEFA a v spolupráci so samosprávou a 
súkromným investorom je možné vybudovať štadión, ktorý dokáže poskytnúť špičkové športové  aj 
regeneračné a ubytovacie zázemie našim reprezentačným výberom, slovenským i zahraničným klubom, 
domácemu futbalovému klubu i priestory pre Podtatranský futbalový zväz.  

SFZ už pred viac ako rokom predstavil projekt podpory rekonštrukcie a výstavby regionálnej futbalovej 
infraštruktúry, v ktorého prvej aktuálne prebiehajúcej etape bolo vybraných a bude finančne 
podporených viac ako 160 žiadateľov čiastkou 2,8 mil. €  a ktorého druhá etapa bola spustená koncom 
roka 2017. 
 
V roku 2016 SFZ v súlade so znením zákona o športe prvý raz vyberal členský poplatok od svojich 
riadnych, pridružených a individuálnych členov. Schválenie jeho výšky, ale najmä použitie vybraného 
členského bolo predmetom náročných diskusií a riešilo sa hneď na niekoľkých konferenciách SFZ. Aj 
v tejto oblasti som trval na prijatí rozhodnutia, že vyzbierané členské od všetkých členov SFZ bude do 
posledného centa rozdelené futbalovým klubom, spravidla podľa počtu ich mládežníckych družstiev, 
aktívne štartujúcich v súťažiach. 
Vybrané členské  za súťažný ročník 2016/17 k  30. 6. 2017 predstavovalo čiastku, prevyšujúcu 513 tis. € 
a táto bola od decembra 2016 v dvoch etapách prerozdelená viac ako 2700 družstvám v 1265 kluboch, 
pričom priemerná čiastka na jedno družstvo dosiahla cca 185 €. Na súťažný ročník 2017/18  vyzbierané 



 4  

členské k 30. 11. 2017 predstavovalo čiastku 471,7 tis. €, ktorá bola k 15. 12. 2017 poukázaná do 2767 
družstiev v 1237 kluboch, pričom priemerná čiastka na jedno družstvo prevýšila 170 €. Členské poplatky 
vygenerované po 30. 11. 2017 budú do klubov prerozdelené do 15. 7. 2018. 

V roku 2017 bolo zároveň nevyhnutné dlhodobo systémovo vyriešiť efektívne prerozdelenie účelovo 
viazaných prostriedkov podľa zákona o športe pre takmer 1300 klubov, ktoré vychovávajú mládež do 23 
rokov. Na prvý pohľad jednoduché, v praxi však pomerne komplikované poskytnutie pomernej 
percentuálnej časti štátneho príspevku SFZ znamená prerozdeliť, skontrolovať a verejne voči štátu 
vykázať takmer 1065 tis. €. 

SFZ preto priniesol jedinečné riešenie v podobe e-shopu (obchodnej galérie pre kluby), ktoré v sebe 
kombinuje všetky moderné požiadavky pre dodávateľov, kluby a verejné výkazníctvo.  Tento nástroj 
efektívne rieši manuálne spracovanie kompletnej agendy a kontrolingu účelovosti použitia verejných 
zdrojov a zároveň  priniesol “nekonečné” možnosti pre získavanie partnerov slovenského futbalu cez 
obchodno-marketingové aktivity na digitálnych produktoch, ako sú eshop.futbalsfz.sk a futbanet.sk pre 
recykláciu nielen finančných zdrojov v slovenskom futbale. 
Riešenie e-shopu má v sebe zabudované aj riešenie pre predaj licenčných produktov pod značkami SFZ, 
ako sú Slovenskí sokoli, Dajme spolu gól a pod. Pri mojich návštevách nedávných volebných konferencií 
RFZ a ObFZ som si však vypočul aj viacero pripomienok k fungovaniu e-shopu a niektoré z nich boli 
opodstatnené. Preto sa k nim určite vrátime a do roku 2018 nastavíme e-shop tak, aby čo najviac 
vyhovoval jeho zákazníkom, čiže našim klubom. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že v roku 2018 budú všetky kluby s aspoň jedným aktívnym družstvom 
mládeže čerpať finančné prostriedky prostredníctvom SFZ z dvoch zdrojov a približne jedna štvrtina 
klubov dokonca z troch zdrojov, čo je na pomery slovenského športu skutočne rarita. 

Odborná i športová verejnosť však hodnotí prácu SFZ predovšetkým podľa športových výsledkov, 
prioritne podľa výsledkov A reprezentácie a reprezentácie do 21 rokov.  

Po úspešnom premiérovom účinkovaní na finálovom turnaji EURO 2016 vo Francúzsku, kde sme 
postúpili do osemfinále, obsadili sokoli 2. miesto v kvalifikačnej skupine MS 2018 v Rusku. Žiaľ, ako sa 
nakoniec ukázalo, medzi druhými zo skupín sme skončili najhoršie a nešťastne sme nepostúpili do 
baráže. Túto kvalifikáciu však nevnímam ako neúspešnú, nakoľko sme v nej, snáď okrem vystúpenia v  
Slovinsku, odohrali výborné zápasy, ktoré nás do posledného momentu držali v hre o postup a ktoré 
vrátili ľudí na štadióny.  

Spokojný som s našou „dvadsaťjednotkou“. Po neúspešných barážach v ostatných dvoch kvalifikáciách 
sa mladí sokolíci po 17 rokoch prebojovali na „malé EURO“ a zanechali tam skutočne výborný dojem. 
Na postup do semifinále chýbal naozaj len krôčik a možno férovejší hrací formát turnaja... 

K obom najdôležitejším reprezentáciám sa ešte vrátim v časti tejto správy, venovanej športovým 
výsledkom. 

SFZ sa ešte v roku 2010 presťahoval do priestorov, zodpovedajúcim moderným požiadavkám, no po 
šiestich rokoch v budove Omnipolisu sa v novembri 2016 presťahoval do úplne nových a hlavne 
komfortnejších priestorov, ktoré si prenajíma výhodnejšie a ktoré spĺňajú moje predstavy o funkčnom 
sídle moderného futbalového zväzu, ktorý je členom FIFA a UEFA a súčasne občianskym združením 
s najpočetnejšou členskou základňou na Slovensku.  

V spolupráci s generálnym sekretárom sme počas mojich dvoch funkčných období vytvorili tím 
profesionálne zdatných ľudí, ktorí činnosť SFZ posunuli na kvalitatívne vyššiu úroveň. Jeho súčasťou už 
dávnejšie sú aj oddelenia a úseky, ktoré SFZ v minulosti chýbali (mediálne a komunikačné, legislatívno-
právne, oddelenie integrity futbalu či oddelenie logistiky a služieb) a ktoré v našej činnosti plnia 
nezastupiteľné úlohy. 

Počas môjho celého doterajšieho pôsobenia vo funkcii prezidenta SFZ som rezolútne presadzoval, že 
štandardom musí byť transparentnosť financovania a celého fungovania SFZ. Verejne sú dnes preto 
publikované nielen zápisnice a uznesenia z rokovaní najvyšších orgánov SFZ, zápisnice a uznesenia 
z rokovaní kontrolných orgánov SFZ a orgánov SFZ pre zabezpečeie spravodlivosti, ale aj exaktné údaje, 

http://eshop.futbalsfz.sk/
http://futbanet.sk/


 5  

týkajúce sa prerozdeľovania vybraného členského, prerozdelenia pomernej percentuálnej časti 
štátneho príspevku SFZ či prerozdelenie finančnej podpory žiadateľom v projektoch, týkajúcich sa 
rozvoja futbalovej infraštruktúry. Dostupné sú, samozrejme, aj kompletné audiovizuálne záznamy z 
rokovaní všetkých konferencií SFZ počas mojich mandátov, vrátane zoznamov prítomných delegátov. 

Nakoľko je to pre mňa srdcová záležitosť, záverom tejto časti mi nedá nespomenúť, že spokojnosťou ma 
napĺňa aj skutočnosť, že po niekoľkých rokoch príprav a období, ktoré nakoniec trvalo dlhšie, ako som si 
pôvodne predstavoval, má SFZ od marca 2016 reálne existujúcu Sieň slávy slovenského futbalu, ktorá 
je už sprístupnená aj širokej verejnosti. 
 

1.2 Výkonný výbor SFZ 

Je najvyšším výkonným orgánom SFZ pre riadenie futbalu (Stanovy SFZ, čl. 48) a z tohto titulu rozhodoval 
o všetkých otázkach, pokiaľ neboli stanovami SFZ alebo inými jeho predpismi zverené do právomoci 
iných orgánov SFZ. 

Personálne obsadenie výkonného výboru (ďalej len VV) sa od volebnej konferencie SFZ, konanej v roku 
2014, zmenilo vo dvoch prípadoch. V júni 2016, po zmene na poste predsedu Západoslovenského 
futbalového zväzu, Ladislava Gádošiho nahradil Pavol Šípoš a v marci 2017  Tibor Végh nahradil v pozícii 
člena VV zástupcu profesionálneho futbalu Pavla Halabrína. 

Zasadnutia VV sa konali spravidla raz za mesiac. V prípade neodkladnosti prerokovania podkladov a 
prijatia rozhodnutia  členovia VV využívali možnosť prijatia uznesenia hlasovaním „per rollam,“ ktorého 
odpočet bol vykonaný vždy na najbližšom riadnom zasadnutí VV. 

Na zasadnutiach VV sa bez hlasovacieho práva pravidelne zúčastňovali aj generálny sekretár SFZ Jozef 
Kliment, predseda revíznej komisie SFZ a kontrolór SFZ Ján Lipták a poradca SFZ pre legislatívno-právne 
otázky Jaroslav Rybánsky. 

V období od marca 2014 do decembra 2017 vrátane VV zasadal spolu 38-krát. Prerokoval a prijal stovky 
uznesení, z ktorých najdôležitejšie boli priebežne komentované aj na ôsmich riadnych konferenciách 
SFZ, konaných v rokoch 2014 až 2017. Prehľad tých najdôležitejších uznesení VV v hodnotenom období 
je spracovaný v prílohe č. 2 tejto správy. 
 

3. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 

 

3.1 Reprezentácia SR A 

3.1.1 Kvalifikačný cyklus na EURO 2016 

Rok 2014 začala A-reprezentácia úspešne, keď najskôr zvíťazila v Izraeli (3:1) a v domácich stretnutiach 
zdolala Čiernu Horu (2:0) a Maltu (1:0). Iba futbalisti Ruska boli v máji 2014 nad naše sily (0:1). 

Kvalifikáciu  na  EURO  2016 vo Francúzsku sme začali pomerne prekvapujúcim, ale o to príjemnejším 
víťazstvom na Ukrajine (1:0), ktoré nás tak nabudilo, že o mesiac sme v Žiline senzačne porazili aj 
najväčšieho favorita našej skupiny Španielsko (2:1). 

Po víťazstvách v Bielorusku (3:1) a v Macedónsku (2:0) sme úplne zaslúžene viedli našu kvalifikačnú 
skupinu s plným bodovým ziskom a rok 2014 sme ukončili víťazným prípravným stretnutím s Fínskom 
(2:1). 

Po ďalších kvalifikačných víťazstvách nad Luxemburskom (3:0) a Macedónskom (2:1) sme naďalej bez 
straty bodu viedli našu kvalifikačnú skupinu a čoraz hlasnejšie sa začalo hovoriť o tom, že šancu na  
premiérový postup na finálový  turnaj ME už nesmieme premárniť. Dobrú náladu podporilo aj víťazstvo 
v prípravnom stretnutí s Českom (1:0).  

 

Pred jesenným vyvrcholením kvalifikácie EURO 2016 sme sa dozvedeli mená našich súperov v kvalifikácii 
MS 2018 v Rusku, ktorými sa stali Anglicko, Litva, Malta, Slovinsko a Škótsko.  

V jeseni 2015 však už prišli aj prvé zaváhania v kvalifikácii (Španielsko 0:2, Ukrajina 0:0) a nezvládli sme 
domáci zápas s Bieloruskom (0:1), v ktorom nám na potvrdenie postupu stačilo bodovať. Na posledné 
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kvalifikačné stretnutie do Luxemburska sme tak napokon cestovali trochu pod tlakom a s jedinou 
úlohou zvíťaziť a vybojovať si priamy postup. 

Po suverénnom prvom polčase (3:0) sa nám trocha roztriasli kolená a keď sa v polovici druhého polčasu 
náš náskok scvrkol na jediný gól, nejeden z nás si spomenul na zahanbujúcu remízu 1:1 v Lichtenštajsku 
spred dvoch rokov. História sa aj vďaka vyspelosti našich chlapcov neopakovala a náš prvopolčasový 
náskok štvrtým gólom definitívne spečatil najlepší kvalifikačný strelec Marek Hamšík. 
Dvanásty október 2015 sa tak stal dňom historicky prvého postupu samostatného Slovenska na 
finálový turnaj majstrovstiev Európy vo futbale. 

Záver roka 2015 sme si vychutnali dvoma víťazstvami nad ďalšími účastníkmi EURO 2016 Švajčiarskom 
(3:2) a Islandom (3:1). Divákov i trénera Kozáka potešili nielen víťazstvá nad zdatnými súpermi, ale i 
predvedená hra a strelecká efektivita. Stretnutie so Švajčiarskom bolo súčasne premiérou našej prvej 
reprezentácie v novej trnavskej City Aréne, otvorenej v auguste 2015, a sledovalo ju takmer 18 tisíc 
divákov. 

Na sklonku roka 2015 sa v Paríži uskutočnilo žrebovanie finálového turnaja EURO 2016, ktoré rozhodlo, 
že v základnej B-skupine sa v priebehu júna postupne stretneme s Walesom, Ruskom a Anglickom. 

Jar 2016 sa už niesla plne v znamení záverečnej prípravy na finálový turnaj ME. Začali sme ju herne nie 
najhorším, ale strelecky nevydareným stretnutím s Lotyšskom v Trnave (0:0). O štyri dni neskôr nás Írsko 
v Dubline vyobracalo podstatne viac. S ôsmimi zmenami v zostave sme nakoniec uhrali remízu 2:2,          
s ktorou boli spokojní obaja tréneri. 

V závere prípravy na EURO 2016 sme najskôr v rakúskom Welse zdolali 3:1 Gruzínsko, vedené trénerom 
Weissom, a rovnaký výsledok, ale svojim významom omnoho cennejší, sa zrodil v Augsburgu, kde sme 
porazili aktuálneho majstra sveta Nemecko. 

Vypredaný štadión v Trnave privítal v poslednom prípravnom stretnutí Severné Írsko a napriek tomu, že 
gól v ňom nepadol, obaja tréneri sa zhodli, že stretnutie, po ktorom diváci potleskom odprevadili oba 
tímy do Francúzska, bolo užitočnou prípravou pre obe mužstvá. Všetci sme dúfali, že vo Francúzsku to 
nemusí byť iba o troch stretnutiach v základnej skupine. 

Tisíce slovenských fanúšikov merali cestu do Bordeaux, aby 11. júna 2016 na vlastné oči videli premiéru 
Slovenska na finálovom turnaji ME. 

Žiaľ, vstup do turnaja nám nevyšiel. Zápasu s Walesom by viac svedčala remíza, no napokon sme v ňom 
prehrali 1:2, keď Ostrovania o svojom víťazstve rozhodli len niekoľko minút pred koncom. 

Zápas s Ruskom sa vyvíjal pre nás veľmi dobre a po dvoch krásnych góloch sme po prvom polčase viedli 
2:0. Napriek tomu, že Rusi nás po znížení už takmer nepustili z našej polovice ihriska, uhrali sme dôležité 
víťazstvo (2:1) a začali pomýšľať aj na postup zo skupiny. 

V poslednom vystúpení v základnej skupine nás čakalo Anglicko, s ktorým sme museli aspoň remizovať. 
Albion potreboval tento zápas vyhrať, aby si tak zabezpečil postup z prvého miesta v skupine a jeho tlak, 
najmä v závere stretnutia, bol doslova drvivý. Sokoli však siahli až na dno svojich síl a doslova vydreli 
cenný bod (0:0), ktorý nakoniec stačil na náš postup do osemfinále z 3. miesta v skupine. 

V osemfinále turnaja sme sa stretli s Nemeckom a treba priznať, že toto už bol úplne iný zápas, ako ten 
prípravný v Augsburgu. Nemci po rýchlom vedení nepustili zápas z rúk a zdolali nás celkom jasne (3:0).  

Napriek určitému sklamaniu po osemfinálovom vypadnutí našej reprezentácie hodnotím jej vystúpenie 
na finálovom turnaji EURO 2016 pozitívne. Postupom do osemfinále splnila svoj cieľ a prišlo aj na moje 
slová, že vo Francúzsku to nemusí byť len o troch našich vystúpeniach v základnej skupine. 

Ani sme sa nenazdali a začala sa kvalifikácia na MS 2018 v Rusku. 
 

3.1.2 Kvalifikačný cyklus na MS 2018 

Necelé dva mesiace po našom vzájomnom zápase vo Francúzsku sme v úvodnom stretnutí kvalifikácie 
MS 2018 privítali v Trnave Anglicko. Vypredaná City Aréna vytvorila našim hráčom elektrizujúce 
prostredie, v ktorom sa dlho zdalo, že znova dokážeme hrdému Albionu uchmatnúť nejaký bodík. Naše 
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takmer 40-minútové oslabenie o vylúčeného Škrtela nás však stálo mnoho síl a Angličania doslova 
v posledných sekundách nadstaveného času dokázali pretlačiť loptu do našej siete a zvíťaziť (0:1). 
V záverečnom účtovaní odohranej kvalifikácie sa neskôr ukázalo, že získaný bod by mal pre nás cenu 
postupu do baráže.  

Kvalifikačný zápas v Slovinsku (0:1) bol naším najhorším vystúpením v kvalifikácii na MS 2018. Rozpačitý 
výkon však podali oba tímy a spokojní tak mohli byť len domáci, ktorým sa 16 minút pred koncom 
podarilo streliť víťazný gól a získať tak do tabuľky dôležité 3 body. 

Keďže sme v prvých dvoch zápasoch kvalifikácie nebodovali, už tak trocha pod tlakom sme nastupovali 
na ďalšie domáce stretnutie proti ambicióznemu Škótsku. Imperatív víťazstva bol jednoznačný, inak sa 
pre nás kvalifikácia mohla skončiť hneď na jej začiatku. Naši chlapci stretnutie zvládli výborne, Škótov 
zdolali rozdielom triedy (3:0), za čo ich po stretnutí vytlieskala opäť veľmi solídne zaplnená trnavská 
City Aréna. 

Skvelý výkon sme podali aj v ďalšom stretnutí proti dovtedy v kvalifikácii nezdolanej Litve (4:0). 
„Vymaľované“ bolo už po prvom polčase (3:0) a našu hernú pohodu sme v druhom polčase potvrdili ešte 
pekným gólom Hamšíka. Definitívne sme sa tak vrátili do hry o postup. 

Rok 2016 sme ukončili prípravným duelom v Rakúsku (0:0), na ktorý obe reprezentácie nastúpili 
v značne pozmenených zostavách. Stretnutie obom trénerom poslúžilo najmä na preverenie 
potenciálnych adeptov najcennejšieho dresu. 

Prvý kvalifikačný zápas v roku 2017 sme odohrali v marci na Malte. Dôležité stretnutie sme zvládli (3:1) 
a postúpili na priebežné druhé miesto v skupine. V júni sokoli zvládli aj ďalší neľahký zápas v Litve, 
v ktorom z rôznych dôvodov absentovalo niekoľko stabilných hráčov kádra, ale zodpovednou hrou 
a najmä streleckou efektivitou vybojovali víťazstvo 2:1.   

Jesennné finále kvalifikácie sme začali nesmierne dôležitým víťazstvom nad Slovinskom v Trnave (1:0), 
keď sme takmer celý zápas dominovali a mohli rozhodnúť už v prvom polčase. Výsledok nás i naďalej 
udržal v hre o priamy postup zo skupiny. 

O štyri dni neskôr sme takmer 70 tisíc divákov vo Wembley šokovali rýchlym Lobotkovým gólom 
a takmer 30-minútovou dokonalou elimináciou domáceho tímu. Angličania však vývoj zápasu dokázali 
otočiť a zvíťaziť 2:1. Po tomto stretnutí bolo jasné, že zostávame už len v hre o baráž a ak chceme mať 
situáciu vo vlastných rukách, musíme zvládnuť najmä nasledujúci zápas v Škótsku.  

Nikto z nás si však nemyslel, že 70 minút tohto kľúčového duelu odohráme v oslabení a keď už ani 
domáce Škótsko nemalo síl na rozdávanie, strelíme si 2 minúty pred koncom nešťastný vlastný gól. 
Prehrali sme 0:1 a bolo rozhodnuté, že pokiaľ máme hrať baráž, okrem nášho víťazstva nad Maltou nám 
do karát musia zahrať aj niektoré výsledky z ostatných kvalifikačných skupín. 

Mimochodom, zápas v Škótsku bol jubilejným stým štartom Mareka Hamšíka v najcennejšom drese 
a určite nielen on veril, že na tento zápas bude spomínať aj pre jeho dobrý výsledok.     

Posledný kvalifikačný zápas s Maltou takmer opäť vypredal trnavskú City Arénu, keď na tribúny prišlo 
dokonca o tísícku divákov viac ako na Slovinsko (17 774). Zápas sme zvádli na výbornú (3:0) a v ten 
večer nás potešila ešte aj remíza Škótov v Slovinsku, ktorá znamenala, že sme predsa obsadili 2. miesto 
v skupine a stále mali šancu na účasť v baráži.  Vývoj v  ďalších kvalifikačných skupinách však nakoniec 
rozhodol, že sme v tabuľke tímov z druhých priečok kvalifikačných skupín skončili až na deviatom 
mieste a posledné miesto v baráži nám vyfúklo Grécko, ktoré v poslednom domácom stretnutí 
nezaváhalo s Gibraltárom. 

Napriek tomu, že sa na MS v Rusku nepredstavíme, čo mi je veľmi ľúto, nehodnotím túto kvalifikáciu 
ako neúspešnú. V ťažkej kvalifikačnej skupine sme obsadili druhé miesto a to rozhodne nie je 
neúspech. Nedokázali sme však získať body u silných, a tak nám nakoniec chýbal jediný bod pre štart 
v baráži, v ktorej by sme museli aj tak prekonať ešte jedného súpera. 

Teším sa najmä z toho, že hráči pravidelne nechávali na ihrisku srdce, dušu i posledné sily, čoho 
výsledkom bolo, že ľudia znova začali dôverovať futbalu a našli si cestu na štadióny. To, že stretnutie 
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s Maltou sledovalo takmer 18 tisíc divákov, považujem za skoro neuveriteľné, najmä ak zvážime, že toho 
istého súpera si na jar 2014 prišlo v prípravnom stretnutí pozrieť presne 3 509 divákov.             

V roku 2018 štartuje nový projekt UEFA Liga národov, v ktorej budeme štartovať z druhého 
výkonnostného koša. Následne sa rozbehne aj kvalifikácia na EURO 2020, no už samotná Liga národov 
môže byť pre nás jednou z ciest, ako si zahrať na finálovom turnaji EURO 2020. 

Zrejme nás čaká aj postupná generačná výmena hráčov, nakoľko viacerí služobne starší už avizovali, že 
zvažujú ďalšie pokračovanie svojej reprezentačnej kariéry. Nebojím sa však o budúcnosť našej prvej 
reprezentácie, pretože už v ostatnej kvalifikácii si svoje miesto opakovane výborne zastali Greguš, 
Škriniar či Lobotka, do mužstva sa výrazne tlačia Rusnák i Duda a šancu už dostali aj Mazáň, Bero, 
Mihalík či niektorí ďalší. Verím preto, že tréner Kozák, ktorý bude tím viesť ako v Lige národov, tak aj 
v dalšom kvalifikačnom cykle, spolu so svojimi kolegami z realizačného tímu nájde správnu cestu, ako 
poskladať a pripraviť našu prvú reprezentáciu na ďalšie úspešné pôsobenie.   

Rok 2017 sme ukončili dvoma prípravnými zápasmi s rozdielnymi výsledkami – na Ukrajine a s Nórskom. 

V Ľvove sme sa rýchlo ujali vedenia Štetinovým gólom, no potom sme vlastnými chybami domácim 
ponúkli viaceré možnosti protiútokov do otvorenej obrany, z ktorých aj dva využili. Prehrali sme 
zbytočne (1:2), ale ako potvrdil tréner Kozák, len takéto zápasy nás môžu posúvať ďalej, a preto ich 
musíme hrať čo najviac.  

V rozlúčkovom zápase s rokom 2017 i s dlhoročnou oporou reprezentačnej obrany Jánom Ďuricom sme 
v Trnave zaslúžene zdolali Nórsko (1:0). Severania kládli najmä v prvom polčase húževnatý odpor, 
v druhom už neboli takí kompaktní a naši chlapci, ktorí šli za víťazstvom až do posledných sekúnd 
zápasu, o ňom rozhodli Lobotkovým gólom v posledných sekundách nadstaveného času. 

Na začiatku roka 2017 sme v silne pozmenej zostave (ligový výber) odohrali aj dva neoficiálne zápasy v 
Abú Dhabí. Prehry s Ugandou (1:3), ale najmä so Švédskom (0:6) ukázali, akou dôležitou súčasťou našej 
A-reprezentácie sú skúsení hráči zo zahraničia, ktorých tí z domácej ligy v seniorskej kategórii zatiaľ ešte 
nedokážu nahradiť. 

Vo februári 2014 sme figurovali na 54. mieste rebríčka FIFA. Vďaka výborným výsledkom sme v auguste 
2015 postúpili až na 14. priečku, zatiaľ najlepšiu pozíciu v histórii samostatného Slovenska. Napriek 
tomu, že sa aktuálne v tomto rebríčku nachádzame o 14 miest nižšie (november 2017), považujem 
umiestnenie našej prvej reprezentácie v tretej desiatke všetkých národných reprezentácii sveta stále za 
veľmi solídne. 
 

3.2 Reprezentácia SR 21 

V roku 2014 ešte hrala pod vedením trénera Ivana Galáda. Stretnutiami s Tureckom (4:4) a Anglickom 
(1:0) úspešne rozohrala novú súťaž Challenge Trophy a obdivuhodne zafinišovala aj v kvalifikácii ME 
2015, keď opäť postúpila do baráže s Talianskom. Po domácej remíze (1:1) však v odvete, aj vinou 
tendenčného vedenia zápasu škótskymi rozhodcami, nešťastne podľahla 1:3 a na finálový turnaj 
v Česku nepostúpila. V súvislosti s týmto zápasom podal SFZ na výkon rozhodcov oficiálnu sťažnosť 
komisii rozhodcov UEFA. 

Po  tomto  zápase,  ale  ešte  aj  po  predchádzajúcom so Škótskom, však nebolo všetko v poriadku  ani 
zo strany niektorých našich hráčov a členov realizačného tímu, ktorí svojím správaním a konaním 
porušili viacero predpisov SFZ i spoločenských noriem. 

Na základe získaných faktov som v decembri 2014 inicioval prerokovanie celej záležitosti na zasadnutí 
VV, ktorý rozhodol o nevyplatení štartovného hráčom za posledné tri odohrané stretnutia a odstúpení 
troch členov realizačného tímu na doriešenie disciplinárnej komisii SFZ, ktorá v apríli 2015 prípad 
prijatím disciplinárnych opatrení uzavrela. 

Od 1. januára 2015 funkciu hlavného trénera reprezentácie do 21 rokov prevzal Pavel Hapal. 
S novozloženým tímom hneď vo svojom prvom stretnutí (semifinále Challenge Trophy) zdolal silné 
Nórsko 4:1 a túto súťaž neskôr celkovo vyhral, keď v septembrovom finále jeho zverenci zdolali aj 
Turecko. 
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Rok 2015 dvadsaťjednotka celkovo odohrala vynikajúco. Z deviatich stretnutí neuspela len v jedinom – 
úvodonom stretnutí kvalifikácie ME 2017, keď podľahla v Bielorusku 0:1.  

Ako sa neskôr ukázalo, bola to jediná prehra Hapalovho tímu, ktorý v ďalších zápasoch kvalifikácie už 
naplno nebodoval len v Turecku (1:1) a po dvoch ostatných barážových nezdaroch sa priamo 
kvalifikoval na záverečný turnaj ME 21 v Poľsku. Rozhodlo o tom myjavské víťazstvo 3:1 nad 
Bieloruskom.   

Veľmi ma teší, že po 17 rokoch od našej poslednej účasti na takomto turnaji, sa tak konečne udialo, lebo 
tento tím, ktorý medzičasom dostal názov sokolíci, si to naozaj zaslúžil. Žrebovanie v Krakove rozhodlo, 
že našimi súpermi v základnej skupine bude domáce Poľsko, obhajca titulu Švédsko a v tejto kategórii 
vždy silné Anglicko. Žreb taktiež rozhodol, že náš zápas s Poľskom bude otvárať celý šampionát. 
K tomuto šampionátu sa, samozrejme, ešte vrátim. 

V roku 2016 sokolíci úspešne rozohrali novú edíciu Challenge Trophy (Estónsko 4:0, Ukrajina 1:1, 
Anglicko C 4:3) a v prípravných stretnutiach podľahli v Nemecku (0:3) a vysoko zdolali Škótsko (4:0). 

Rok 2017 začali nezvládnutým stretnutím v Česku (1:4), keď najmä prvý polčas bol z našej strany veľmi 
zlý. Ináč sa už pozeralo na senecký duel proti ďalšiemu účastníkovi záverečného turnaja ME 21 Srbsku 
(2:1), v drese ktorého nastúpilo aj viacero majstrov sveta do 20 rokov. 

A potom už prišlo EURO 2017 v Poľsku. 

V úvodnom stretnutí v Lubline na nás čakal práve domáci tím, ktorý si podporovaný takmer 15 000 
divákmi ani na chvíľu nepripúšťal, že by v ňom neuspel. Za pravdu mu dal aj rýchly vedúci gól, no sokolíci 
čoraz sebavedomejším výkonom postupne získavali hernú prevahu a stretnutie dokázali otočiť (2:1), 
keď výkonmi vynikli najmä Lobotka a brankár Chovan.  

Toto pomerne nečakané víťazstvo spôsobilo, že na ďalšie stretnutie s Anglickom do Kielcov pricestovalo 
približne 10 tisíc slovenských fanúšikov, ktorí sokolíkom vytvorili naozaj domáce prostredie. Napriek 
tomu, že gólom Chriena sme v tomto zápase šli do vedenia my, silnému súperovi stačilo 11 minút 
v druhom polčase na strelenie dvoch gólov a konečné víťazstvo 2:1. 

Ako posledný súper v skupine na nás čakal obhajca titulu zo Švédska, ktorý dovtedy na turnaji neprehral 
a živil postupové šance. Po excelentom výkone sme tento zápas vyhrali rozdielom triedy (3:0), obsadili 
2. miesto v skupine a čakali, či to bude stačiť na postup do semifinále. Aj na tomto zápase bola drvivá 
väčšina z vyše 11 tisíc divákov zo Slovenska.  

Keď svoju šancu na postup zo skupiny premrhalo Portugalsko, všetci sme verili, že postupujúcim do 
semifinále budú práve slovenskí sokolíci. Počty sa však proti nám obrátili už v zápase Česko – Dánsko, 
a tak Nemecko s Talianskom „uhrali“ výsledok, ktorý posunul ďalej oboch. 

Napriek tomu, že po takomto konci sokolíkov na turnaji nám ostala v ústach aj istá dávka horkosti, mne 
nezostáva nič iné, ako konštatovať, že z prístupu, nasadenia a túžby hráčov predviesť čo najlepší výkon 
a potešiť slovenských fanúšikov som bol dojatý a hrdý. A hrdý som bol aj na skvelých slovenských 
fanúšikov, ktorí v tisícoch merali cestu do Lublinu a Kielcov, aby podporili slovenských sokolíkov, za čo 
som im v mene SFZ aj verejne poďakoval.   

Nebolo teda prekvapením, že už po úspešnej kvalifikácii a ešte pred vystúpením na EURO 2017 tréner 
Hapal predĺžil zmluvu so SFZ aj na ďalší kvalifikačný cyklus, v ktorom nám v boji o EURO 2019                    
v Taliansku vyžrebovali Albánsko, Estónsko, Island, Severné Írsko a Španielsko. 

Novú kvalifikáciu sme prakticky s úplne novým tímom začali úspešne dvoma víťazstvami v Estónsku (2:1) 
a v Senici nad Severným Írskom (1:0). Keď sme sa v prvom stretnutí sokolíkov v NTC Poprad chystali 
potvrdiť 1. miesto v skupine, nepríjemne nás zaskočil Island (0:2). Ešte horšie to však bolo v ďalších 
dvoch zápasoch s najväčším favoritom skupiny Španielskom,  s ktorým sme prehrali v Poprade (1:4) i v 
Cartagene (1:5), čo ukázalo, že títo súperi sú jednoducho neporovnateľne kvalitnejší a futbalovejši na 
všetkých postoch. 

Po troch prehrách v rade klesli sokolíci až na na dno tabuľky kvalifikačnej skupiny a ukazuje sa, že 
trénera Hapala čaká bez viacerých kreatívnych hráčov, na ktorých sa mohol spoliehať v bývalej  
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„dvadsaťjednotke,“ s týmto tímom ešte veľa tvrdej práce.  

Za zmienku určite stojí úspešná obhajoba víťazstva v Challenge Trophy, keď v novembrovom  finálovom 
stretnutí, hranom na novom štadióne v Žiari nad Hronom, hapalovci rozstrieľali Anglicko C 4:0. 
 

3.3 Mládežnícke reprezentačné výbery 

3.3.1 Reprezentácia SR 19 

Vedená Milanom Malatinským sa každý rok prebojovala do Elite Roundu kvalifikácie ME a vždy bola až 
do posledného stretnutia v hre o postup na finálový turnaj ME 19. Žiaľ nepodarilo sa jej to ani v jednom 
prípade. 

Postup do 2. fázy si tím vybojoval aj v ostatnej novembrovej kvalifikácii, keď v konkurencii Kazachstanu, 
Turecka a Walesu vyhral kvalifikačnú skupinu. Verím, že osud a naša kvalita už konečne doprajú aj 
tomuto tímu zahrať si na finálovom turnaji ME 19. 

Devätnástka zaznamenala aj viacero cenných výsledkov v prípravných stretnutiach a na turnajoch (napr. 
víťazstvo na dobre obsadenom turnaji SBS Cup v Japonsku v roku 2016). Najlepšie si počínala v roku 
2014, v ktorom prehrala iba jedno z jedenástich stretnutí. 

3.3.2 Reprezentácia SR 18 

Aj tento reprezentačný výber viedol tréner Malatinský. Nakoľko nehráva kvalifikácie, pravidelne štartoval 
na kvalitne obsadených turnajoch doma i v zahraničí (Memoriál Václava Ježka, Granatkinov memoriál, 
Four Nations Cup a pod.), ale bez výraznejšieho úspechu. Cením si však jeho víťazstvo na jubilejnom 25. 
ročníku Slovakia Cupu v roku 2015 a 2. miesto na turnaji Panda Cup v Číne v roku 2017. 

3.3.3 Reprezentácia SR 17 

Najskôr vedená Ladislavom Peckom a potom Ladislavom Hudecom (od 1.1.2015) dvakrát solídne 
odohrala Elite Round v kvalifikáciách ME (2015 i 2016), no na postup medzi záverečnú osmičku 
nedosiahla ani v jednom prípade. Na jar 2017 sa črtala historická šanca (postupovalo až 7 tímov z  
druhých miest skupín) na prvý postup na finálový turnaj ME 17 (v roku 2013 sme na ňom hrali ako 
organizátor). Žiaľ, ostala nevyužitá. Po víťazstve nad Cyprom (2:1), tím nezvládol duely s Írskom (0:1) a  
prekvapujúco ani s Faerskými ostrovmi (1:2) a obsadil až tretie, teda nepostupové miesto. 

V júli 2017 tím prevzal tréner Samuel Slovák, ktorý s ním o tri mesiace neskôr v Macedónsku vybojoval 
postup do ďalšieho Elite Roundu. 
 

3.4. Ženské reprezentačné výbery 

3.4.1 Reprezentácia SR ženy 

Pod vedením Zsolta Pakuszu dohrala v hodnotenom období kvalifikáciu na MS 2015, v ktorej však 
výsledkovo prepadla. V kvalifikačnej skupine skončila posledná, získala len 4 body a okrem silných tímov 
Nemecka, Ruska a Írska nedokázala preskočiť ani priemerných súperov Chorvátsko a Slovinsko. 

V kvalifikácii na ME 2017 si ženy počínali úspešnejšie, najmä v jej prvej polovici, a pomerne dlho si 
udržiavali šancu na postup z 2. miesta kvalifikačnej skupiny. Nádej sa rozplynula až v závere kvalifikácie, 
po dvoch prehrách v Dánsku (0:4) a Švédsku (1:2), no tesný výsledok s olympijskými finalistkami určite 
patril k najlepším vystúpeniam našich žien za posledných niekoľko rokov.  

Rozbehla sa už aj kvalifikácia na MS 2019. To, že nebude pre ženské „áčko“ o nič ľahšia, ako tie 
predchádzajúce, potvrdzuje skutočnosť, že naše ženy majú v skupine súperky rangu Holandska či Nórska 
a po štyroch odohraných stretnutiach kvalifikácie (Nórsko 1:6, Írsko 0:2, Holandsko 0:5, Severné Írsko 
1:3) sú zatiaľ bez bodu na poslednom mieste tabuľky skupiny. Verím, že v druhej polovici kvalifikácie 
budú o čosi úspešnejšie, ale postup je už zrejme nereálny. 

Z ostatných výsledkov ženskej reprezentácie si cením najmä premiérové víťazstvo na solídne 
obsadenom turnaji Istrija Cup 2017 (k tomu 2. miesto v roku 2015) a dve obhajoby (2014 a 2015) 
víťazstva na tradičnom turnaji Balaton Cup v Maďarsku. 
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3.4.2 Reprezentácia SR ženy do 19 rokov 

Viedol ju Branislav Petrovič. V jeseni 2014 odohrala prvú fázu kvalifikácie ME, z ktorej sa jej však po 
dvoch prehrách nepodarilo postúpiť do Elite Roundu. V roku 2015 kvalifikáciu nehrala, nakoľko bola 
účastníkom finálového turnaja ME, organizovaného v júli 2016 na Slovensku. Účasť na finálovom 
turnaji ME 19 bola pre toto družstvo zatiaľ určite najväčšia výzva v jeho nedlhej histórii a tím trénera 
Petroviča sa naň so všetkou vážnosťou pripravoval. 

Po dvoch úvodných prehrách s Holandskom a Francúzskom dokázala v záverečnom stretnutí v skupine 
vybojovať s Nórskom historický bod (0:0) a nič na tom nemení ani skutočnosť, že stretnutie bolo pre 
prietrž mračien ukončené už v 50. minúte. 

Následná kvalifikácia na ME 2017 sa však tímu nevydarila, keď v konkurencii Čiernej Hory, Dánska 
a Maďarska obsadil až 3. miesto. Tento neúspech si juniorky vynahradili v ostatnej kvalifikácii 
v septembri 2017 a v konkurencii Dánska, Litvy a Rumunska obsadili 2. miesto a postúpili do Elite 
Roundu, ktorého organizátorom budeme v apríli tohto roka. 

Z ostatných výsledkov tohto výberu netreba zabudnúť na účasť vo finále turnaja Kuban Spring 2015 a 
víťazstvo na turnaji UEFA Development v auguste 2015. 
 

 

3.5 Regionálne a Oblastné futbalové zväzy – amatérsky futbal 

Amatérsky futbal je základným nosným pilierom slovenského futbalu, veď pod neho spadá takmer 98% 
všetkých aktívnych futbalových klubov na Slovensku. Regionálny futbal dlhodobo riadia 4 regionálne 
(RFZ) a 38 oblastných futbalových zväzov (ObFZ). 

Komunikácii s RFZ a ObFZ a ich mnohostrannej podpore preto venujeme primeranú pozornosť.  
Každoročne sa na rôznych miestach Slovenska konajú rokovania a pracovné stretnutia vedenia či 
odborných úsekov a oddelení SFZ s predsedami a sekretármi RFZ a ObFZ, týkajúce sa nielen ich činnosti, 
ale aj spoločných problémov, prerokovania a dohodnutia jednotných postupov, spolupráce na 
projektoch podpory futbalu a koordinácie činnosti medzi jednotlivými futbalovými zväzmi, najmä 
z hľadiska aktuálnych potrieb SFZ a celého slovenského futbalu. 

Dôležitou súčasťou podpory amatérskeho futbalu je rozvoj futbalovej infraštruktúry v jednotlivých 
regiónoch, najmä tréningových plôch pre mládežnícke družstvá. Preto  SFZ vyčlenil sumu viac ako 2 
milióny € na projekt výstavby tréningových ihrísk s umelým trávnatým povrchom z investičného 
programu UEFA HatTrick IV. Z celkového počtu 17 ihrísk, zahrnutých do projektu, už bola ukončená 
realizácia výstavby 10. Najnovšími prírastkami sú ihriská s umelou trávou v Trebišove a Krásne  nad 
Kysucou. 

Dobrou správou je, že vláda SR schválila v auguste 2017 v rámci národných športových projektov, 
zameraných na rozvoj športovej infraštruktúry, projekt výstavby 4 tréningových ihrísk s umelým 
trávnatým povrchom v mestách Martin, Banská Bystrica, Košice a Poprad finančný príspevok v celkovej 
výške 2 milióny €. I realizácia tohto projektu, plánovaná na roky 2018 a 2019, výrazne prispeje k rozvoju 
regionálnej infraštruktúry. 

V apríli 2016 som vzhľadom na postup na EURO 2016 a navýšenie príjmov SFZ zo štátneho rozpočtu na 
podporu regionálneho futbalu navrhol VV schváliť mimoriadny finančný príspevok v celkovej výške 310 
tis. €, ktorý sa RFZ vyplatil v troch splátkach a bol prednostne určený na podporu ich činnosti, technickú 
a materiálnu vybavenosť i pomoc družstvám mládeže mimo ÚTM a Grassroots. 

O projekte podpory rekonštrukcie a výstavby regionálnej futbalovej infraštruktúry som sa v tejto 
správe už zmienil a môžem len potvrdiť, že v rámci druhej etapy projektu, ku ktorej SFZ zverejnil výzvu 
na predkladanie projektov v novembri 2017, podporíme vybrané projekty čiastkou 3,21 mil. €. 
 

Amatérsky futbal je však najmä samotná športová činnosť vo viac ako 1700 kluboch, t.j. od stoviek 
súťaží, v ktorých sa víkend čo víkend hrajú tisícky stretnutí, až po podujatia reprezentačných výberov 
RFZ a ObFZ, od mládeže po dospelých. 
 

Jednou z noviniek, týkajúcich sa amatérskeho futbalu, bolo pred dvomi rokmi zavedenie elektronickej 
prihlášky do súťaží v ISSF, ktoré sa stretlo s pozitívnym ohlasom drvivej väčšiny ObFZ a RFZ. 
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Pozitívne vnímam aj skutočnosť, že okrem turnajov regionálnych výberov 14- a 15-ročných chlapcov už 
máme aj turnaje regionálnych výberov dievčat, že amatérske výbery mužov sa pravidelne zapájajú do 
kvalifikácií Region´s Cupu a že viaceré regióny a oblasti udržujú čulý futbalový kontakt s regionálnymi 
a oblastnými futbalovými zväzmi v Česku, Maďarsku, Rakúsku. 

Samozrejme, aj na RFZ a ObFZ je to vo veľkej miere o ľuďoch, robiacich futbal. Sú to najmä vedúci 
sekretári a sekretári jednotlivých RFZ a ObFZ, ktorí rýchlo zvládli postupujúce rozširovanie funkcionality 
ISSF, spustenie nového Futbalnetu či e-shopu a postupne sa tak dostali do nových pozícií. Najmä z tohto 
dôvodu VV prijal nový systém ich odmeňovania, zohľadňujúci okrem iného počet riadených súťaží a 
rozdelenie mzdy na fixnú a variabilnú zložku, zabezpečujúcu aj objektívnejšie mzdové ohodnotenie 
týchto zamestnancov SFZ. 
 

3.6 Únia ligových klubov – profesionálny futbal 

K 30. 6. 2014 sa skončila platnosť zmluvy o spolupráci a postúpení riadiacich právomocí medzi SFZ a 
ÚLK, podpísaná ešte predchádzajúcimi vedeniami oboch subjektov. Bolo teda potrebné obnoviť 
rokovania     o budúcom vzťahu SFZ a ÚLK. 

Nakoľko ÚLK, pod vedením jej vtedajšieho prezidenta Dušana Tittela, neprijala návrh SFZ na spoluprácu 
do 30. 6. 2018, ktorý som osobne prezentoval na zasadnutí prezídia ÚLK v marci 2014, VV následne 
rozhodol o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude s ÚLK rokovať o podobe prípadnej budúcej 
spolupráce. 

Po neľahkých rokovaniach pracovnej skupiny sa nakoniec zrodila Zmluva o spolupráci, platná do 30. 6. 
2015, pričom riadenie II. ligy prešlo späť do kompetencie SFZ. 

V júli 2014 sa prezidentom ÚLK stal Ivan Kozák a vzťah a spolupráca SFZ a ÚLK sa posunuli do 
kvalitatívne inej roviny, ktorá umožnila už konferencii SFZ v novembri 2014 schváliť predĺženie platnosti 
zmluvy o spolupráci do 30. 6. 2018. Celé toto obdobie považujem spoluprácu s ÚLK za veľmi dobrú, za 
čím sa skrýva omnoho viac, ako iba dodržiavanie podpísanej zmluvy. Preto už máme s vedením ÚLK za 
sebou rokovania o znení zmluvy platnej od 1. 7. 2018 a myslím, že na najdôležitejších veciach sme 
dohodnutí a som presvedčený, že opätovné zvolenie Ivana Kozáka do funkcie prezidenta ÚLK 11. 
decembra 2017 na ďalšie funkčné obdobie celej veci  pomôže. 

Cením si, že ÚLK sa v ostatných 3 rokoch sústredila aj na naštartovanie nových projektov, zameraných 
jednak na zvýšenie mediálneho a diváckeho záujmu o FORTUNA ligu (Cesta za trofejou, Futbalmánia, 
Gól mesiaca, Hráč mesiaca a pod.), ako aj na projekty, ktoré majú i charitatívny rozmer (Nadácia ÚLK, 
adventné kolá, veľkonočné futbalové nádielky a pod.). 

FORTUNA liga je dobrou zásobárňou hráčov najmä pre naše dve najdôležitejšie mládežnícke 
reprezentácie, t.j. výbery do 19 a 21 rokov, v ktorých majú hráči z tejto súťaže vždy bohaté zastúpenie. 
Teší ma, že aj v tejto sezóne sa môj názor potvrdzuje, pričom pokračuje aj trend mierneho nárastu 
počtu divákov, ktorý v uplynulom súťažnom ročníku dosiahol najvyšší divácky priemer na stretnutie za 
posledných 6 rokov. Sledujúc súčasný záujem o futbal najmä v Dunajskej Strede a Trnave si myslím, že 
nový rekord máme opäť na dosah. K tejto skutočnosti výrazne prispieva aj vyššie zmienený projekt, 
zameraný na rekonštruckiu a modernizáciu ligovej futbalovej infraštruktúry. 

V marci 2017 VV schválil nový hrací model FORTUNA ligy, ktorým sa naša najvyššia súťaž premiérovo 
hrá od práve prebiahajúceho súťažného ročníka a už od 10. marca budeme mať možnosť sledovať 
nadstavbové kolá, v ktorých sa, a o tom nepochybujem, s veľkým nasadením všetkých klubov bude 
bojovať o titul, záchranu a miestenky v klubových súťažiach UEFA.    

Vrátim sa krátko aj k vystúpeniam našich klubov v klubových súťažiach UEFA, v ktorých si okrem 
reprezentácie slovenského futbalu môžu aj významne finančne prilepšiť. 

V sezóne 2014/2015 sa Slovan Bratislava prebojoval do skupinovej fázy Európskej ligy (EL) a Spartaku 
Trnava k rovnakému úspechu chýbalo len málo, keď ho až v play-off vyradil FC Zürich.   

V nasledujúcej sezóne sa Spartak Trnava a Slovan Bratislava opäť dostali do 3. predkola EL a MŠK Žilina 
dokonca až do play-off, z ktorého Athletic Bilbao postúpil do skupinovej fázy iba vďaka gólom, streleným 
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v Žiline. Horšie to bolo v ostatných dvoch ročníkoch, keď sa do 3. predkola súťaží UEFA dostali len AS 
Trenčín, Spartak Trnava (2016/2017) a MFK Ružomberok (2017/2018).  

Veľmi pekný úspech v klubových súťažiach UEFA dosiahli starší dorastenci FC Nitra, ktorí sa ako prvý 
slovenský majster v kategórii U19 kvalifikovali až do vyraďovacej fázy UEFA Youth League a v jarnom 
pokračovaní súťaže na domácom ihrisku v boji o ďalší postup vyzvú Feyenoord Rotterdam. 

Pri komentovaní profesionálneho futbalu nemôžem obísť klubový licenčný systém SFZ, ktorý už ôsmu 
sezónu stanovuje podmienky ako pre vstup do klubových súťaží UEFA, tak aj do FORTUNA ligy. 

Najmä obdobie posledných 15 mesiacov bolo pre klubový licenčný systém SFZ dôležité. V októbri 2016 
VV schválil novelizáciu Smernice klubového licenčného systému SFZ, ktorá obsahuje všetky relevantné 
doplnenia a do roku 2018 môže byť používaná na udeľovanie licencií klubom najvyššej súťaže. Už dnes 
však vieme, že v  júni 2018 bude prijatá novelizácia licenčnej smernice UEFA, a tak nás čaká jej 
adaptácia do podmienok SFZ. Tento proces musí byť vykonaný najneskôr do konca tohto roka. 

Licenčná administratíva SFZ obstála aj v UEFA Compliance Audite, teda najvyššej forme kontroly 
členských asociácií UEFA, vykonanom na  SFZ v auguste 2016 spoločnosťou Deloitte. Závery auditu 
z januára 2017 potvrdili, že licenčné konanie v SFZ prebieha v súlade s požiadavkami UEFA a 
rozhodnutia licenčných orgánov SFZ boli v čase ich prijatia založené na odbornom vykonaní všetkých 
požadovaných preverovacích procedúr. 

Zodpovedné a včasné plnenie úloh klubového licenčného systému prináša SFZ aj zaujímavé finančné 
bonusy v rámci platieb UEFA HatTrick. V tejto oblasti SFZ ponúkol prvoligovým klubom zapojenie sa do 
projektu dovybavenia sektorov hostí, ukončeného na jar 2016, ktorý SFZ v plnej výške financoval (160 
tis. €) a zapojilo sa doň až 10 účastníkov Fortuna ligy. 

Záverom tejto časti pokladám za nevyhnutné vyjadriť sa ešte aj k udalosti, ktorá zarezonovala koncom 
roka 2016 nielen v slovenskom futbale. Bolo to odstúpenie Spartaka Myjava z rozohraného ročníka 
FORTUNA ligy. 

Podobne ako vedenie ÚLK aj ja stále považujem túto záležitosť za neospravedlniteľné narušenie 
integrity najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku a plne som súhlasil s následnými krokmi ÚLK – od 
odstúpenia klubu na disciplinárne konanie  až po iniciovanie takých zmien futbalových predpisov, ktoré 
podobné udalosti v budúcnosti nepripustia.  
 

3.7 Slovenský pohár / Slovnaft Cup 

Počnúc súťažným ročníkom 2014/15 sa druhá najvýznamnejšia futbalová súťaž na Slovensku – 
Slovenský pohár / Slovnaft Cup hrá v novom formáte, ktorý umožňuje doň zapojiť podstatne viac 
klubov, ako v minulosti. Jeho aktuálny 49. ročník tak zaznamenal rekordných 216 prihlásených klubov, 
čo znamená, že táto súťaž sa opäť dostala aj na miesta, kde sa nikdy predtým nehrala. 
 

Zrušenie regionálneho princípu pri štarte klubov z FORTUNA ligy i naďalej prináša najmä na vidieku 
nekaždodenné futbalové sviatky, pri ktorých často paradoxne zaznamenávame aj vyššie divácke 
návštevy, ako na niektorých stretnutiach najvyššej súťaže. Väčšinou sa tieto stretnutia skončia vysokou 
prehrou domáceho mužstva a spoločnou fotografiou s prvoligistom, ale každoročne sa v úvodných 
kolách tejto súťaže udeje aj niekoľko veľkých prekvapení a v tom je jej veľké čaro. 
 

Pevnou súčasťou novej filozofie Slovnaft Cupu sa už stali nielen priame televízne prenosy z finálového 
stretnutia, ale aj prenosy zo štvrťfinálových a semifinálových stretnutí či internetové prenosy počnúc 
prvým kolom súťaže, ktoré neraz sleduje aj niekoľko tisíc divákov.  

Permanentne pracujeme na zvyšovaní diváckej a mediálnej atraktivity súťaže, čoho dôkazom bolo 
v minulom roku napr. finále súťaží zručností hráčov FORTUNA ligy, konané deň pred finálovým 
stretnutím Slovnaft Cupu v Poprade alebo historicky prvý priamy televízny prenos zo žrebovania 
štvrťfinále, uskutočnený na bratislavskej čerpacej stanici spoločnosti SLOVNAFT. Naďalej pokračujeme i 
v budovaní projektu digitálneho marketingu súťaže. 

Zatraktívnil sa aj finančný stimul pre účastníkov záverečných bojov o Slovnaft Cup. Okrem čiastky 70 tis. 
€,  určenej  pre víťaza  a finalistu,  finančnú  prémiu  5 tis. €  dostávajú  zdolaní  semifinalisti  a 3 tis. €  je  
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určených pre najúspešnejší klub z regionálnych súťaží. 

Ostatné štyri finálové stretnutia Slovnaft Cupu sa hrali na štadiónoch, zrekonštruovaných v projekte 
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov (2x Poprad, 1x Myjava a Trnava) a priniesli 
v podstatne komfortnejšom prostredí vynovených štadiónov kvalitný futbal, pred solídnymi diváckymi 
návštevami. 

S doterajšou vzájomnou spoluprácou je spokojný aj titulárny partner súťaže spoločnosť SLOVNAFT. 
Verím preto, že bude dlhodobo zastrešovať druhú najvýznamnejšiu futbalovú súťaž na Slovensku, 
z ktorej sa nám postupne darí vytvárať súťaž s narastajúcou pozitívnou odozvou nielen medzi 
štartujúcimi klubmi, ale aj v širokej športovej verejnosti. 

Po niekoľkoročnej snahe sa nám s Futbalovou asociáciou Českej republiky (FAČR) podarilo dohodnúť 
organizáciu Česko – Slovenského pohára, v ktorom sa striedavo na pôde jedného z víťazov národného 
pohára, budú každoročne stretávať a o zaujímavý finančný bonus bojovať víťazi Českého a Slovenského 
pohára. Prvé takého stretnutie sa uskutočnilo 23. júna 2017 v Uherskom Hradišti a FASTAV Zlín v ňom 
zdolal ŠK Slovan Bratislava po strelách zo značky pokutového kopu. Premiéra takéhoto stretnutia na 
Slovensku by sa mala odohrať 29. 6. 2018 na pôde víťaza Slovnaft Cupu 2017/18. 
 

3.8 II. liga mužov 

Do konca súťažného ročníka 2013/14 II. ligu mužov zastrešovala ÚLK. Po udalostiach, komentovaných 
v predchádzajúcej časti tejto správy, však prešla pod riadenie SFZ.  

Uvedomujem si, že konferencia SFZ vo februári 2013 prijala v súvislosti s hracím modelom tejto súťaže 
nešťastné rozhodnutie a keď bolo po troch rokoch schválené nahradenie dvojskupinovej II. ligy s 24 
účastníkmi jednoskupinovou 16-člennou II. ligou, takmer všetci pocítili menšiu či väčšiu úľavu. 

Dvojskupinový model totiž absolútne nenaplnil očakávania, s ktorými vznikol. Jeho posledný ročník už 
odohralo len 22 klubov, pričom ich počet v skupinách bol rozdielny a mnohé kluby mali problémy 
s infraštruktúrou štadiónov, plnením požiadaviek na organizáciu stretnutí či znášaním nákladov na 
účinkovanie v súťaži. Nemilým prekvapením bol aj veľmi nízky divácky záujem o túto súťaž, ktorý bol 
dôsledkom samotného hracieho modelu.  

Nebolo mi ľahostajné, že viaceré kluby II. ligy sa po odchode z ÚLK cítili ako opustené deti a tento svoj 
názor aj viackrát verejne prezentovali. Preto som na jednej z predchádzajúcich konferencii SFZ 
druholigistom ponúkol možnosť zasadnúť za spoločný stôl a hľadať cestu, ako vo väčšej miere naplniť na 
jednej strane očakávania klubov, ale na strane druhej skvalitniť úroveň súťaže, plnenie podmienok 
klubmi v nej štartujúcich, napr. zmenou formy riadenia súťaže či zavedením licenčného systému. 

Prvou významnou zmenou bolo vyňatie tejto súťaže spod riadiacej právomoci ŠTK SFZ a zriadenie 
samostanej komisie SFZ pre riadenie II. ligy. So zástupcami klubov II. ligy som sa už niekoľkokrát stretol 
a spoločne sa snažíme hľadať riešenia nastolených problémov. Verím, že definitívne ich doriešime od 
súťažného ročníka 2018/19. Kluby II. ligy a ich novovziknutá Asociácia však na decembrovom spoločnom 
stretnutí deklarovali, že chcú byť naďalej zastrešené SFZ a  na našich pravidelných spoločných 
stretnutiach budeme i naďalej hľadať ďaľšie možnosti skvalitnenia vzájomnej spolupráce.   

Kluby už boli informované, že SFZ zvýši finančnú a materiálnu pomoc II. lige a od roku 2018 bude znášať 
aj náklady na delegované osoby (cca 250 tis. € ročne). V neposlednom rade chcem, aj v spolupráci s ÚLK 
a v rámci aktuálnych možností, riešiť otázky reklamných, marketingových a iných práv tejto súťaže. 

Do finálnej fázy sa dostalo aj zavedenie licenčného konania pre vstup do tejto súťaže, keď VV na svojom 
januárovom zasadnutí schválil Smernicu licenčného konania pre II. ligu mužov a tento proces sa prvý 
raz zrealizuje na jar 2018 udeľovaním licencií pre II. ligu mužov súťažného ročníka 2018/19. 

3.9 Slovenský futsal 

Slovenský futsal (ďalej len SF) prešiel v hodnotenom období turbulentným, ale aj pomerne úspešným 
obdobím. Podarilo sa skonsolidovať ekonomiku a pripraviť primerané podmienky najmä 
reprezentáciám,  výsledkom  čoho bola  nielen hráčska,  športová a  morálna konsolidácia, ale aj viaceré  
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povšimnutiahodné športové výsledky. 

Po abdikácii predsedu Totku a nástupe nového vedenia SF pod vedením Dušana Dobšoviča prišlo 
k  posunu do pozície efektívnejšieho rozvíjania športovej prípravy, komunikácie a vzájomnej 
spolupráce, vyvrcholením čoho bolo uzavretie Rámcovej zmluvy o vzájomnej spolupráci pri podpore 
a rozvoji futsalu,  hoci sme sa so SF nie úplne zhodli na dĺžke zmluvy a na výške finančnej podpory zo 
strany SFZ. V štruktúre SFZ sme vytvorili aj pozíciu profesionálneho koordinátora futsalu. 

Seniorská A reprezentácia, vedená najskôr trénerom Angulom a následne trénerom Berkym, mala 
najmä vďaka aktivite VV SF vytvorené nadštandardné podmienky na prípravu  vo forme sústredení 
alebo prípravných dvojzápasov s viacerými kvalitnými súpermi. Hlavným cieľom bol, samozrejme, 
postup na MS 2016, resp. v ďalšej kvalifikácii postup na ME 2018 či už priamo alebo cez baráž.  

V kvalifikácii na MS 2016, v ktorej A-reprezentácia senzačne zdolala na jeho pôde aj majstra Európy 
Taliansko, sa dostala až do baráže, no nestačila v  nej na Ukrajinu. V kvalifikácii ME 2018, hranej 
v Turecku, v poslednom stretnutí prehrala s Francúzskom (1:4) a nepostúpila ani do baráže.  

Reprezentácia U21 pod vedením trénera Janíka plnila svoje hlavné poslanie  výchovu reprezentantov 
pre áčko, čo sa jej aj darilo, veď bývalí reprezentanti do 21 rokov Směřička, Hudek, Belaník a čiastočne 
aj Hudaček sa už stali stabilnými členmi prvej futsalovej reprezentácie. 

Výber U19, vedený trénerom Škorcom, plnil úlohu vyhľadávača talentov, ktoré sa budú prednostne 
venovať futsalu. Reprezentačný tréner preto dával príležitosť najmä hráčom, venujúcim sa futsalu, ktorí 
ho uprednostňujú pred tzv. veľkým futbalom. 

Jednorazovo bol vytvorený aj výber U18 pre turnaj V4, na ktorom UEFA odskúšala nový model 
kvalifikačného turnaja. 

Na základe ponuky UEFA SF založil aj reprezentáciu U17, ktorá odohrala turnaj UEFA Development Cup 
v Slovinsku a aj zatiaľ neukončenú kvalifikáciu na olympijské hry mládeže 2018, ktorá sa začiatkom 
novembra 2017 konala v Prievidzi. Prvé kroky má za sebou aj ženská reprezentácia. 

Na klubovej úrovni zaknihoval solídny športový výsledok slovenský majster Slov-Matic FOFO Bratislava, 
ktorý v UEFA Futsal Cupe dokázal zvíťaziť nad portugalským futsalovým gigantom Benficou Lisabon a 
postup do Final Four mu len tesne ušiel. Klub na vynikajúcej úrovni zorganizoval turnaje fázy Main 
Round i Elite Round, ktorých stretnutia bežne sledovali až niekoľkotisícové návštevy. 

Najvyššia slovenská futsalová súťaž sa už dlhšie obdobie hrá v nezmenenom formáte. Jej kvalita sa 
zvyšuje, liga sa vyrovnáva, rastie záujem médií, čoho dôsledkom je aj zvýšený záujem o postup do tejto 
súťaže z druhých líg. Futsal je dnes jedným z mála športov na Slovensku, ktorý svoje súťaže pre 
ekonomické či športové problémy neredukuje, práve naopak, záujem o futsalové súťaže stúpa. SF tak 
v ostatnej sezóne riadil aj tri skupiny II. ligy, juniorskú extraligu a aj dlhodobú súťaž žien 1. Slovenskú 
ligu vo futsale žien, ktorú odohralo 7 družstiev. 

Posunom pre SF bolo aj delegovanie marketingových práv na SF, ktorý má v oblasti reprezentačného 
a klubového futsalu otvorené pole pôsobnosti a môže v budúcnosti pracovať na zvýšení kvality futsalu aj 
v tejto oblasti. 

Pozitívne vnímam, že SF je súčasťou ISSF a aktívne reaguje aj na požiadavky zákona o športe, keď na 
konferencii SF v novembri 2016 v zmysle požiadaviek tohto zákona doplnil a novelizoval svoje stanovy. 

V júni 2017 volebná konferencia SF pomerne jednoznačne potvrdila mandát predsedovi Dušanovi 
Dobšovičovi aj na ďalšie obdobie. Verím preto, že staronové vedenie SF bude pokračovať v nastúpenom 
trende, nielen po športovej a spoločenskej stránke, ale aj v dobrej spolupráci so SFZ. 
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4. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA FUTBALU NA ROKY 2015 - 2018 - PROJEKTY 
 

Strategický plán rozvoja futbalu v rokoch 2015 - 2018 (SPRF), schválený konferenciou SFZ v novembri 
2014, je východzím koncepčným a strategickým dokumentom na obdobie do najbližšej volebnej 
konferencie SFZ. V rámci SPRF bolo zadefinovaných týchto 8 kľúčových oblastí: 

f Rozvoj futbalu a reprezentácia 

f Profesionálny a klubový futbal 

f Futbalová infraštruktúra 

f Rozvoj športu na Slovensku 

f Legislatíva 

f Marketing 

f Médiá a komunikácia 

f Organizačná štruktúra 

Každá z oblastí obsahuje niekoľko projektov, spolu 25. S priebežným plnením viacerých z nich ste boli 
pravidelne oboznamovaní na prechádzajúcich riadnych konferenciách, preto si v tejto časti správy 
dovolím informovať najmä o aktuálnom stave realizácie kľúčových projektov SFZ, v období od ostatnej 
riadnej konferencie SFZ, ktorá sa konala v júni 2017 v Poprade. 
 

4.1 PLNENIE KĽÚČOVÝCH PROJEKTOV SPRF 2015 - 2018 

4.1.1 Koncepcia rozvoja futbalu  

Koncepcie rozvoja futbalu na Slovensku je základným pilierom SPRF, s cieľom vybudovania funkčného 
systému vyhľadávania, výberu, starostlivosti a výchovy talentovanej futbalovej mládeže od 
futbalových prípraviek až po starších dorastencov. Kvalitná hráčska základňa, a u najtalentovanejších 
hráčov i reprezentácia na úrovni mládežníckych republikových a regionálnych výberov, je očakávaným 
prínosom tohto systému. 

Na základe moderných vývojových trendov futbalovej hry a celkového vývoja mládežníckeho futbalu 
v Európe bola v súlade so SPRF pripravená koncepcia rozvoja talentovaných hráčov, pôsobiacich v 
kluboch s licenciou ÚTM a Grassroots, ktorej štruktúra financovania a vykonávacie predpisy, vrátane 
novelizácie licenčného systému mládeže, boli schválené VV. 

V priebehu súťažného ročníka 2016/17 prebehla transformácia klubov s licenciou ÚTM na futbalové 
akadémie a klubov s licenciou Grassroots na ÚTM. Počnúc aktuálním súťažným ročníkom sa treťou 
podporovanou kategóriou, začlenenou do systému podpory klubov s licenciou mládeže SFZ, stali tzv. 
čakatelia (v počte 14), pričom počet futbalových akadémií je 12 a ÚTM 22. 

Postupný rámcový nárast finančnej podpory až po súťažný ročník 2019/20 s jeho následnou 
stabilizáciou a garanciou minimálnej výšky až do súťažného ročníka 2024/25 vrátane dosiahne čiastku 
takmer 2,4 mil. € ročne, čo znamená približne trojnásobný nárast finančnej podpory na jednu futbalovú 
akadémiu a ÚTM v tomto období. Čakatelia sú v súťažnom ročníku 2017/18 podporovaní sumou 3 tis. €, 
ktorá stúpne až na sumu 5 tis. € v súťažnom ročníku 2019/20. 

Účelom použitia finančných prostriedkov sú odmeny trénerov a samotná činnosť. Vo futbalových 
akadémiách je dotovaných 6 profesionálnych trénerov a v ÚTM 2 profesionálni tréneri. Financie pre 
čakateľov sú poskytované na činnosť. 

V zmysle uznesenia VV SFZ, sme v jesennej časti aktuálnej sezóny spustili realizáciu projektu podpory 
rozvoja infraštruktúry futbalových akadémií, ktorý je financovaný z výnosu za postup na EURO 2016. 
Deviatim futbalovým akadémiám, vybraným na základe kritéria účasti v najvyššej dorasteneckej súťaži v 
súťažnom ročníku 2017/18 a v I. lige mužov v súťažných ročníkoch 2016/17 a 2017/18, bude poskytnutý 
jednorazový príspevok vo výške 200 tis. € na jednu futbalovú akadémiu. 
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Súťaže staršieho a mladšieho dorastu (U19, U17 a U16) sa stali súťažami futbalových akadémií 
s dvanástimi účastníkmi. Došlo teda k zúženiu počtu účastníkov z pôvodných 14, pričom upravené boli 
aj pravidlá pre postup a zostup s tým, že v prípade zostupu z I. dorasteneckej ligy poskytneme 
futbalovej akadémii jednoročnú finančná ochranu. 

Zároveň majú, počnúc aktuálnou sezónou, futbalové akadémie zaručenú aj účasť v najvyšších žiackych 
súťažiach, ktoré sú vždy uzavreté na trojročné obdobie. 

Projekt Dajme spolu gól je grassroots projekt SFZ, ktorého hlavnou úlohou je popularizácia futbalu 
medzi deťmi v materských školách. Cieľom projektu je primárne im ponúknuť možnosť riadenej 
pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal, motivovať ich k športovej aktivite a zároveň 
vytvárať u nich trvalý vzťah k športovej aktivite. Sekundárne podporiť zdravý životný štýl (obezita), 
hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí a ukázať pozitíva pohybu a samotnej hry – futbalu = 
zábava, radosť z hry. Projekt sa realizuje priamo v MŠ (školský dvor, telocvičňa, miniihrisko), resp. v ich 
bezprostrednej blízkosti (miniihrisko, futbalové ihrisko s umelou trávou), takže je komfortný aj pre 
rodičov, ktorí sa nemusia starať o presun svojho dieťaťa na vzdialené športoviská. 

Vo futbalových kluboch začínajú tréneri pracovať s deťmi vo veku 6-7 rokov (predprípravka), preto je 
projekt zameraný na deti predškolského veku 5-6 rokov, aby už pri nástupe do ZŠ deti disponovali 
základnými pohybovými schopnosťami a zručnosťami a zároveň mali vytvorený pozitívny vzťah k športu, 
ku hre = k futbalu. 

Náš projekt je jedinečný v tom, že nie je zameraný komerčne, deti resp. rodičia sa na ňom nepodieľajú 
finančne a zároveň všetky zapojené MŠ SFZ materiálne podporuje športovými pomôckami. 

V školskom roku 2017/18 sa do tohto projektu zapojili všetky futbalové kluby, ktoré majú licenciu 
mládeže SFZ, t. j. všetky futbalové akadémie a útvary talentovanej mládeže na Slovensku, celkovo 34 
futbalových klubov so zapojením 46 materských škôl s počtom 1500 detí (chlapcov a dievčat) vo veku 
5-6 rokov. V budúcom školskom roku 2018/19 plánujeme projekt otvoriť pre všetky MŠ, ktoré prejavia 
záujem o zapojenie do projektu. Predpokladáme počet 200 MŠ so zapojením 6000 detí.  
 

4.1.2 Finálový turnaj ME hráčok do 19 rokov 

V júli 2016 bolo Slovensko premiérovo organizátorom finálového turnaja majstrovstiev Európy hráčok 
do 19 rokov, ktorý sa konal na štadiónoch v Myjave, Senci, Senici a Zlatých Moravciach. 

Keďže sme mali z organizácie finálového turnaja ME 17 chlapcov v roku 2013 pomerne dosť skúseností 
a základ dobre fungujúceho tímu ľudí, ktorí vedia samostatne riešiť úlohy na úrovni organizácie 
podujatia, samotná organizácia turnaja bola bezproblémová, o čom svedčili aj reakcie prítomných 
zástupcov UEFA. 

 V rámci finálového turnaja sme úspešne realizovali aj projekty Dobrovoľníci SFZ a Mladí novinári, ktoré 
zaujali aj ľudí z UEFA. 

Obrázky zo štadióna NTC Senec, kde sa odohrali oba semifinálové zápasy a finále turnaja, sa dostali aj 
do medzinárodných médií, keďže prostredníctvom televíznej stanice Eurosport z nich boli vysielané 
priame TV prenosy. Tri stretnutia našich dievčat v skupine odvysielala verejnoprávna RTVS. 

Športové výsledky nášho družstva som komentoval v časti venovanej výsledkom ženských 
reprezentačných  výberov.  Jediným  rušivým  momentom  priebehu  podujatia  boli v  dôsledku prietrže 
mračien narušené niektoré stretnutia, vrátane finálového súboja. 

Radosť mi urobila najmä skutočnosť, že sa nám podarilo naplniť našej ambície nepodliezť latku, 
nastavenú v roku 2013, ktorú ocenil aj vtedajší prezident UEFA Michel Platini, a zorganizovať podujatie 
ešte kvalitnejšie. Preto za organizáciu tohto podujatia patrí všetkým zainteresovaným stranám 
a osobám moja úprimná vďaka. 

 

 
 



 18  

4.1.3 Rozvoj športu na Slovensku 

Za obdobie posledných štyroch rokov si SFZ upevnil v rámci športového hnutia pozíciu rešpektovanej 
organizácie. Vzhľadom na svoj odborný potenciál a z pohľadu najväčšej športovej organizácie na 
Slovensku sme sa výraznou mierou angažovali v záležitostiach štátnej politiky v oblasti športu, na poli 
športovej legislatívy, financovania športu či fungovaní športového hnutia u nás. Už sme si pomaly 
zvykli, že tieto aktivity nie sú vždy úspešné a ani pozitívne vnímané najmä zo strany dlhoročných 
športových funkcionárov či niektorých iných športových zväzov. 

Kľúčovú úlohu sme zohrali aj pri príprave nového zákona o športe, ktorý pripravovala odborná 
pracovná skupina, pod vedením člena VV pre legislatívno-právne otázky Petra Sepešiho a v ktorej sme 
mali dôležité personálne obsadenie. 

Zákon o športe, ktorý získal jednotnú podporu nielen naprieč celým športovým hnutím, vrátane 
najväčších i najúspešnejších športových zväzov, našich špičkových športovcov, ale v konečnom dôsledku 
aj hlasy drvivej väčšiny poslancov parlamentu, nadobudol účinnosť 1. 1. 2016. 

Nový zákon mal byť základným krokom ku komplexnej reforme celého slovenského športu. Priniesol 
postupný nárast finančných prostriedkov pre šport na všetkých jeho úrovniach a mal sa stať nástrojom 
pre zvýšenie dôvery športu na Slovensku prostredníctvom transparentnosti jeho riadenia, 
financovania a fungovania vôbec. 

Keďže sa nepodarilo presadiť úplne všetky dôležité zmeny, najmä tie týkajúce sa financovania športu, a 
dodnes neboli naplnené očakávania vkladané do tzv. Informačného systému slovenského športu, ktorý 
by mal byť jednoduchým využiteľným nástrojom k získaniu informácií o členskej základni jednotlivých 
športových zväzov, financovaní reprezentácie a talentovanej mládeže, zmluvných vzťahoch hráčov 
a športových odborníkov, sponzorských zmluvách, športovaní detí a mládeže atď., stal sa zákon o športe 
predovšetkým zo strany menších športových zväzov, iných športových organizácií i niektorých 
športových odborníkov terčom istej vlny kritiky, s ohľadom na množstvo povinností, ktoré im ukladá. 

Pomerne veľké množstvo negatívnych ohlasov priniesla aj novela zákona z roku 2016, ktorej dôsledkom 
je okrem iného nesystematické vyčlenenie ľadového hokeja a futbalu zo systému financovania športu 
z centrálnych zdrojov, stanovením pevnej percentuálnej sumy z celkového rozpočtu na šport pre oba 
športové zväzy. 

Napriek tomu, že sa nám nepodarilo presadiť svojich zástupcov do štruktúr SOV, naďalej aktívne 
spolupracujeme s ostatnými športovými zväzmi a SOV. Povinnosťou SFZ je hájiť hlavne záujmy futbalu, 
my sme sa však vždy k jednotlivým otázkam v rámci športovej problematiky na Slovensku stavali tak, aby 
sme napomohli rozvoju a napredovaniu športu ako celku, pretože len vytvorenie poctivého, zdravého 
a spravodlivého prostredia pre slovenský šport je predpokladom toho, aby mohol napredovať aj 
slovenský futbal. 

Pre porovnanie, odmenou za naše dlhoročné úsilie je skutočnosť, že v roku 2010, pri mojom príchode 
na SFZ, dostával SFZ od MŠVVaŠ SR dotáciu vo výške cca 1,8 mil. €. V tomto roku dostane SFZ sumu vo 
výške cca 9,3 mil. €, teda viac ako päťnásobok. 
 

4.1.4 Dobudovanie NTC Poprad 

Hlavným zámerom výstavby Národného tréningového centra v Poprade bolo priblíženie reprezentácií SR 
a ďalších aktivít SFZ futbalovým fanúšikom aj v regiónoch vzdialenejších od centra, od Bratislavy. 

Po ukončení druhej etapy výstavby NTC Poprad v apríli 2015, kedy sa nám podarilo dobudovať hlavný 
štadión s celkovou kapacitou 5700 miest, spĺňajúci požiadavky štadióna kategórie 3 UEFA, sme si boli 
vedomí akútnej nevyhnutnosti dobudovania tréningových plôch v rámci areálu NTC Poprad. 

Ešte v priebehu roka 2016 sa nám však podarilo získať hneď dve plnohodnotné tréningové ihriská. 
Výstavba trávnatej tréningovej hracej plochy v areáli NTC bola ukončená v septembri. Zároveň sa nám 
v rámci projektu výstavby ihrísk s umelou trávou podarilo na základe rokovaní so zástupcami mesta 
Vysoké Tatry dohodnúť na spoločnom dobudovaní tréningovej plochy s umelou trávou v Tatranskej 
Lomnici, ktorú získal SFZ do 20-ročného nájmu, pod podmienkou jej využitia zo strany miestneho 
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futbalového klubu. Tréningové ihrisko, vzdialené 15 minút od areálu NTC, bolo uvedené do prevádzky 
v decembri ako najvyššie položené umelé ihrisko u nás. 

Vynovený štadión NTC Poprad, ktorý je domovským stánkom FK Poprad, účastníka II. ligy, zažil premiéru 
vo finále Slovnaft Cupu 1. mája 2015, v ktorom si vo výbornej atmosfére zmerali sily futbalisti Senice a 
Trenčína. Plný dom sme však v Poprade zažili až v jeseni 2017, keď štadión vypredali hapalovci 
v kvalifikačnom stretnutí so Španielskom. Verím, že stretnutí s takouto diváckou kulisou zažijeme 
v Poprade ešte veľa.   

Počas rekonštrukcie niektorých ligových štadiónov sa NTC stáva aj dejiskom stretnutí najvyššej ligovej 
súťaže (v aktuálnej sezóne 1. FC Tatran Prešov), v podstatnej miere ho SFZ využíva na organizáciu 
stretnutí reprezentácií SR a organizáciu finálových turnajov školských súťaží vo futbale. 1. mája 2017 
sme tu po dvoch rokoch opäť organizovali finále Slovnaft Cupu, v ktorom futbalisti Slovana Bratislava 
zdolali druholigistu zo Skalice. 

V roku 2018 očakávame zo strany mesta Poprad dobudovanie parkovacích plôch v tesnej blízkosti 
štadióna a v spolupráci s partnerom AQUAPARK Poprad plánujeme realizáciu výstavby tréningového 
ihriska s umelou trávou a výstavbu tréningovej haly s umelým trávnatým povrchom, spolu 
s príslušným zázemím, čo by umožnilo NTC Poprad poskytovať vo väčšej miere aj na komerčné využitie 
pre slovenské i zahraničné kluby. 

Okrem ďalej popisovaných infraštruktúrnych projektov spomeniem ešte jeden. Po dlhých rokoch sme v 
NTC Senec pristúpili k nevyhnutnej rekonštrukcii trávnika hlavného ihriska futbalového štadióna, ktorej 
predmetom bola kompletná výmena trávnika, vrátane časti podložia a vegetačnej vrstvy, úprava 
drenážneho systému a nový zavlažovací systém. 

Trávnikový koberec, ktorého dodávateľom bola rakúska spoločnosť Richter Rasen, pochádza zo 
Slovenska, kde má uvedená spoločnosť svoju pobočku v obci Závod. Realizáciu projektu, financovaného 
z investičných programov UEFA HatTrick a FIFA Forward, sa nám podarilo zvládnuť pomerne rýchlo v 
období od 18. apríla do 10. júna 2017. Zároveň sme sa rozhodli pristúpiť k revitalizácii trávnatého 
tréningového ihriska, ktoré už podobne ako hlavná hracia plocha malo svoj vek. 
 

4.1.5 Futbalová infraštruktúra 

Ak v súvislosti s projektom rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov hovoríme 
o prelomovom projekte v oblasti rozvoja ligovej futbalovej infraštruktúry, potom môžeme projekt 
podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry smelo označiť ako revolučný v oblasti 
rozvoja regionálnej a mládežníckej futbalovej infraštruktúry, ktorý je v našich pomeroch absolútnou 
raritou. 

V predošlých obdobiach sme dostávali veľké množstvo žiadostí na podporu rekonštrukcie futbalových 
ihrísk, výstavby tréningových plôch, rekonštrukcie zázemia štadiónov, výstavby tribún či inej futbalovej 
infraštruktúry. Keďže počet žiadostí sa naozaj enormne zvyšoval, pripravili sme návrh univerzálneho 
projektu na podporu investícií do futbalovej infraštruktúry, ktorý sme spustili v roku 2017. 

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo 
futbalových kluboch so zameraním na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú 
prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá, pričom konkrétnym účelom je najmä výstavba 
a rekonštrukcia tréningových ihrísk a plôch s prírodnou alebo umelou trávou, hlavných hracích plôch 
futbalových ihrísk a štadiónov, rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov či ich 
zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa). 

Priami realizátori projektu v danom mieste, čiže mestá, obce alebo futbalové kluby, musia do projektu 
prispieť vlastným spolufinancovaním v minimálnej výške 25% z celkovej sumy projektu. 

Už v prvej etape, ktorej realizácia začala na základe schválenia VV v roku 2016, vzbudil projekt obrovský 
záujem a to sme ešte nevedeli, že pri rokovaniach s predstaviteľmi vlády SR tento náš koncept tak 
zaujme, že jeho kompletné financovanie preberie štát prostredníctvom MŠVVaŠ SR, vrátane navýšenia 
sumy z pôvodne plánovaných 500 tis. € až na konečných 6 mil. € na roky 2017 a 2018. 
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Pri rozdelení finančných prostriedkov sa aplikuje regionálny princíp v pomere 10% BFZ a po 30% tri 
ostatné RFZ. Hlavným kritériom je podobne ako v ďalších projektoch SFZ počet mládežníckych družstiev 
futbalového klubu, ktorý predmetnú infraštruktúru využíva. 

K termínu predkladania žiadostí v I. etape (31. 3. 2017) sme obdržali celkovo 255 žiadostí (z toho 18 z 
regiónu Bratislava, 102 z regiónu Západ, 61 z regiónu Stred a 74 z regiónu Východ). Úspešných bolo 
163 žiadateľov, ktorým sa rozdelila suma 2,8 mil. €, čo znamená, že v druhej etape, ktorej výzvu na 
predkladanie žiadostí vyhlásil VV 10. novembra 2017 (so stanoveným termínom podávania žiadostí 
31.1.2018) budeme rozdeľovať zvyšnú sumu 3,2 mil. €.  
 

4.2 PROJEKT REKONŠTRUKCIE, MODERNIZÁCIE A BUDOVANIA FUTBALOVÝCH ŠTADIÓNOV 

O pár týždňov to už bude 5 rokov odo dňa, kedy vláda SR vo februári 2013 schválila prelomový 
investičný projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby 21 (dnes už 23) ligových futbalových 
štadiónov, spĺňajúcich prísne infraštruktúrne parametre UEFA. 

Samotnému spusteniu jeho realizácie ešte predchádzalo zasadnutie mimoriadnej konferencie SFZ, 
ktorá na základe viacerých kritérií schválila výšku finančnej podpory pre jednotlivé, vládou SR 
stanovené, mestá z celkovej sumy 45 mil. €. 

Koncom roka 2013 bolo našou ambíciou ukončiť realizáciu celého projektu do 5 rokov, pričom jeho 
financovanie zo strany MŠVVaŠ SR je nastavené na 10 rokov. Dnes už vieme, že tento odvážny zámer sa 
nám nepodarí celkom naplniť. Dôvodom je na jednej strane odstúpenie niekoľkých z pôvodne 
schválených miest (Dolný Kubín, Levice, Topoľčany, Sereď, Banská Bystrica a najnovšie Prievidza) a na 
strane druhej množstvo komplikácií pri príprave realizácie projektov (územné a stavebné konanie, 
verejné obstarávanie) vo veľkých krajských mestách (Košice, Prešov, Trenčín a Nitra). 

V mestách, ktoré z projektu odstúpili, nám bolo často vyčítané, že projekt je zameraný prioritne na 
výstavbu nových tribún, lenže vytvorenie komfortného a bezpečného prostredia pre divákov bolo a je 
hlavným zámerom tohto projektu. Okrem toho je potrebné splniť všetky infraštruktúrne podmienky pre 
príslušné kategórie štadiónov UEFA v zmysle Smernice UEFA o infraštruktúre štadiónov, čo si 
v mnohých prípadoch vyžadovalo oveľa vyššiu finančnú participáciu na strane partnera, než 
požadované minimálne financovanie vo výške 40%. Dôkazom je celková výška rozpočtu výstavby 
a rekonštrukcie väčšiny štadiónov. V neposlednom rade je potrebné naplniť účel použitia finančných 
prostriedkov poskytnutých štátom, ktoré nie je možné použiť napr. na tréningovú infraštruktúru či 
priestory využívané mládežou. 

Pozitívom je, že vo všetkých prípadoch sa nám podarilo nájsť náhradné mestá (Skalica, Michalovce, Žiar 
nad Hronom, Spišská Nová Ves, Dubnica nad Váhom a Liptovský Mikuláš), ktoré sme, či už na základe 
uznesenia VV alebo v prípade Banskej Bystrice na základe uznesenia konferencie SFZ a následným 
schválením MŠVVaŠ SR, resp. vládou SR, dokázali do projektu zaradiť. Azda najsvetlejším príkladom 
„náhradníka“ je štadión v Žiari nad Hronom, kde sa miestni funkcionári po zaradení ich mesta do 
projektu zhostili jeho realizácie naozaj profesionálnym a operatívnym prístupom, čoho výsledkom je 
útulný druholigový štadión, ktorý už stihol hostiť aj spomínaný zápas finále Challenge Trophy.  

Z pohľadu realizácie stavebných prác a prevádzkyschopnosti štadiónov je aktuálne dokončených štrnásť 
projektov (Poprad, Myjava, Senica, Zlaté Moravce, Trnava, Podbrezová, Ružomberok, Žilina, Zvolen, 
Bardejov, Skalica, Žiar nad Hronom, Dunajská Streda a Michalovce) z rozšíreného počtu 23, pričom 
štadióny v Žiline, Dunajskej Strede a Trnave spĺňajú infraštruktúrne kritériá kategórie UEFA 4, Poprad a 
Ružomberok kategórie UEFA 3. 

V tomto roku budú ešte ukončené aktuálne finišujúca výstavba štadióna v Humennom a rekonštrukcia 
štadióna v Nitre.  

Z realizácie  väčších štadiónov  treba vyzdvihnúť  najmä výstavbu štadióna  City Aréna v Tranve, ktorý sa 
stal vlajkovou loďou tohto projektu a na dlhú dobu aj domovom reprezentačného áčka, ako aj výstavbu 
štadióna MOL Aréna v Dunajskej Strede, kde sa môžu pochváliť tým, že už počas jeho pomerne krátkej 
doby prevádzky zažil na stretnutiach FORTUNA ligy niekoľkokrát  vypredané hľadisko, čo je iste dôkazom  
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toho, že tento projekt je dobrou reklamou pre ligový futbal. 

Keďže v nadväznosti na realizáciu tohto projektu stanovil VV SFZ koncom roka 2014 schválením 
Smernice SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018 jasné a pomerne striktné infraštruktúrne kritériá, viaceré 
kluby mali pri čiastočnom sklze v realizácii jednotlivých projektov problémy pri ich plnení. Z toho 
vyplynul fakt, že niektoré kluby (Skalica, Michalovce, Prešov) istú dobu nemohli, resp. nemôžu hrať 
stretnutia FORTUNA ligy na štadiónoch vo svojich mestách. To síce negatívne vplýva na návštevnosť 
najvyššej ligovej súťaže, ale je to jasným znakom toho, že čas udeľovania výnimiek je už iba minulosťou. 

Napriek postupnému financovaniu celého projektu zo strany štátu, musí SFZ istý počet projektov 
prefinancovať prostredníctvom finančných prostriedkov z  úveru od SZRB. 

SFZ doteraz poskytol v rámci projketu, či už priamo z dotácie alebo prostredníctvom úveru, finančné 
prostriedky v celkovom objeme približne 30 mil. €. V tejto súvislosti by som však chcel zdôrazniť, že 
objem prostriedkov, ktoré do projektu vložili naši partneri (mestá, futbalové kluby a súkromní 
investori) činí aktuálne sumu už 55 mil. €. Tento údaj svedčí o tom, že takto investované finančné 
prostriedky štátu sa v žiadnom prípade neminuli účinku, ale práve naopak, čo môže byť do budúcna 
príkladom aj pre iné športy na Slovensku. 

Ak vezmeme do úvahy všetky relizované infraštruktúrne projekty, s radosťou a neskromne 
konštatujem, že do rozvoja tejto dlhé roky zanedbávanej až ignorovanej oblasti sme v rámci môjho 
pôsobenia v pozícii prezidenta SFZ urobili naozaj obrovský kus práce. 
 

4.3. PLNENIE ĎALŠÍCH PROJEKTOV SPRF 

4.3.1. Marketing  
4.3.1.1 Koncepcia marketingu a budovania značky SFZ 

V rámci kľúčového strategického projektu UEFA s názvom GROW 2020 prebiehajú podprojekty, 
zamerané na maximalizáciu propagácie futbalu v celej Európe s cieľom nárastu členskej základne a 
fanúšikovskej obce. K pôvodným štyrom pilierom projektu – imidž, participácia, angažovanosť a príjmy 
- pribudli koncom roka 2017 dalšie štyri strategické oblasti: značka, verejné záležitosti, komunikácia 
a strategické plánovanie. V rámci týchto aktivít, okrem ich hlavného cieľa, kontinuálne pracujeme aj na 
skvalitňovaní imidžu SFZ a slovenského futbalu. Postupne prechádzame na moderný spôsob 
manažovania a komunikácie niektorých projektov ako samostatných značiek „brandov“. V roku 2016 
sme uviedli novú značku pre reprezentačné tímy Slovenskí sokoli, ktorá bola veľmi pozitívne prijatá 
a akceptovaná médiami i fanúšikmi. V roku 2017 sme uviedli ďalšiu novú značku Dajme spolu gól pre 
Grassroots futbal a futbal mimo organizovaných štruktúr SFZ. V oblasti digitálnych médií sa 
zameriavame na zlepšovanie práce s existujúcou databázou kontaktov členov a fanúšikov a jej 
systemnatické rozširovanie. Výborné výsledky prichádzajú najmä v oblasti sociálnych médií.  

4.3.1.2 Marketingoví partneri a príjmy z marketingových aktivít 

V oblasti partnerských vzťahov trvalo budujeme imidž SFZ ako seriózneho, dôveryhodného partnera, 
s ktorým má význam spájať firemné marketingové aktivity v strednodobom a dlhodobom horizonte. 
V komunikácii sme zmenili spôsob z hľadania sponzora na získanie partnera so všetkými výhodami, 
ktoré pre partnerov z tejto spolupráce vyplývajú. Vzhľadom na čoraz častejšie a rýchlejšie zmeny 
v strategickom plánovaní firiem, ktoré priniesla doba, a vývoj najmä v oblasti digitálnych médií zmenili 
po skončení šampionátu EURO 2016 niektorí z partnerov svoje komunikačné stratégie a z tohto dôvodu 
sa obmenilo aj naše partnerské portfólio. Doterajších dlhodobých partnerov KIA MOTORS, PUMA 
a RESPECT nahradili noví a k Slovenskej sporiteľni a TV JOJ pribudli NIKE, FORTUNA a AAA AUTO. 
Naďalej pri zápasoch A-reprezentácie a U21 spolupracujeme s firmami Hörmann a SEDA Sport a obnovili 
sme staronové partnerstvo na úrovni imidžového partnera so značkou  MARCO MIRELLI. 

Výrazným spôsobom sme sa posunuli v oblasti predaja merchandisingu a monetizácie licenčných práv. 
Uvedenie novej značky Slovenskí sokoli v spojení s úspechmi tímov SR A a SR 21 vyústili do výrazného 
nárastu  príjmov  prostredníctvom  kampaní  nových  licenčných  partnerov Billa, Slovnaft, Tuli.sk, Top 
4Football, B3, Mincovňa Kremnica, SportZoo a ďalších. 
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Koncom roka 2017 sme  spustili  vlastný technologicky unikátny e-shop SFZ,  ktorý  v  prvej fáze slúži 
najmä pre potreby klubov a ich tímov, v druhej fáze v roku 2018 bude sprístupnený aj bežnému 
fanúšikovi a zákazníkovi spolu s ďalším rozšírením portfólia produktov a partnerov. 

4.3.1.3 Centrálny marketing UEFA a televízne práva 

V  oblasti  centralizácie  televíznych  práv  UEFA  vlastní  dlhodobo  práva verejno-právna RTVS ako na 
kvalifikačné zápasy, tak aj na  záverečné turnaje EURO 2016, FIFA MS 2018 a EURO 2020. Prípravné 
zápasy si medzi sebou ako v minulosti rozdelili TV JOJ a TV Markíza, ktorá navyše získala práva na zápasy 
tímu SR 21 a výraznou mierou prispela k obrovskému nárastu polularity slovenských sokolíkov hlavne 
v období pred a počas  ME 21 v Poľsku v júni 2017. 

V oblasti predaja tzv. tretích práv sme dosiahli v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami rekordné 
príjmy, ktoré komercionalizujeme najmä s celosvetovo pôsobiacou agentúrou IMG Media.  

Od sezóny 2018/19 príde k zásadnej zmene v súťažiach A-tímov, keď pribudne nový projekt UEFA 
s názvom Liga národov. 

V porovnaní s minulosťou sa nám podarilo niekoľkokrát predať do zahraničia aj televízne práva na 
domáce zápasy ženskej A-reprezentácie. Súboje s Nemeckom, Švédskom, Dánskom či Holandskom 
mohli diváci vidieť v priamych TV prenosoch a niekoľko ďalších v priamych prenosoch prostredníctvom 
internetových streamov. 

4.3.1.4 Marketingoví partneri pre regionálny a mládežnícky futbal 

V oblasti marketinových práv pre regionálny a mládežnícky futbal sa nám darilo opakovane predĺžiť 
spoluprácu s agentúrou TIPOS a.s. pre tretie ligy. Trvalo pracujeme na zvyšovaní mediálnej hodnoty 
Školského pohára SFZ s cieľom zabezpečiť po odchode Dôvery dlhodobého partnera pre tento špičkový 
projekt. 

4.3.1.5 Slovenský pohár / Slovnaft Cup 

Už sedem rokov trvá partnerstvo so spoločnosťou SLOVNAFT a. s. pre Slovenský pohár. Dlhodobo sa 
osvedčila zmena hracieho systému, zavedená od sezóny 2014/15, ktorá v neporovnateľne väčšom 
rozsahu zapojila do tejto súťaže amatérsky futbal a významne zvýšila jej mediálnu hodnotu.Trvalo 
pracujeme na zvyšovaní mediálnej atraktivity súťaže najmä prostredníctvom digitálneho marketingu. 
Zvýšili sme počet priamych prenosov z každého kola vo forme internetových streamov, pri ktorých 
prekračuje počet zhliadnutí jednotlivých zápasov číslo 10 000. Najvyššiu atraktivitu majú zápasy 
fortunaligistov na ihriskách amatérskych klubov III. až V. ligy. V sezóne 2017/18 odvysielala niekoľko 
zápasov v priamych prenosoch aj TV 213. 
Zatiaľ mediálne najzaujímavejšou aktivitou bol priamy prenos zo žrebu štvrťfinále pohára v novembri 
2017 v TV 213 aj cez internet priamo z čerpacej stanice spoločnosti Slovnaft v Bratislave. 
 
4.3.1.6 Predaj vstupeniek (ticketing) 

V tomto systéme sme sprofesionalizovali on-line predaj cez partnerské portály Ticketportal, Maxiticket 
a Ticketmedia. Pripravujeme vlastný rezervačný systém, ktorý bude spustený v roku 2018. S pozitívnym 
ohlasom sa stretol prechod na elektronickú vstupenku s QR-kódom, ktorý zjednodušuje doručovanie 
a zvyšuje dostupnosť vstupenky pre diváka. V budúcnosti, v súlade s modernými trendmi, chceme 
maximalizovať počet elektronických vstupeniek na každom zápase organizovanom SFZ. Niekoľkokrát sa 
nám podarilo vypredať kvalifikačné zápasy reprezentačného áčka a U21 v Trnave a v Myjave. Výrazne 
sme skvalitnili servis pre našich fanúšikov pri zápasoch v zahraničí, vrátane EURO 2016 či kvalifikácií, 
kde tradične zabezpečujeme pre našich divákov predaj vstupeniek a aj ich distribúciu. 

4.3.1.7 Podujatia 

Tradičným  vyvrcholením  v oceňovaniach  počas  futbalového  roka je  vyhlásenie Futbalistu roka, ktoré  

prešlo do vysielania platinového partnera TV JOJ s výborným ohlasom a sledovanosťou. K tomuto 
podujatiu sa pridalo ďalšie úspešné podujatie Jedenástka roka žien. V januári 2018 sme po prvý raz 
usporiadali „Galavečer  grassroots  a  amatérskeho  futbalu“,  ktorého  súčasťou  sa  stalo  aj  tradičné  
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udeľovanie Cien fair-play Dr. Ivana Chodáka.  
 

4.3.2 Médiá a komunikácia  

Mediálna a komunikačná koncepcia SFZ sa v obodbí od roku 2014 odvíja od prioritných tém, 
komunikovaných v závislosti od času a príslušných zväzových kanálov. Jednou z primárnych sfér záujmu 
v mediálnej oblasti je z pohľadu zväzu trvalá a korektná spolupráca so zástupcami médií, postavená už 
nielen na tlačových konferenciách, súvisiacich s medzištátnymi stretnutiami, ale aj častejšie forma 
tlačových správ a výstupov na tzv. kanáloch 21. storočia, pod čím treba rozumieť facebook, twitter a 
instagram. Na jeseň 2016 prešlo zásadnou optickou aj obsahovou zmenou webové sídlo SFZ 
futbalsfz.sk, ktorého nový dizajn korešponduje s moderným trendom, samozrejme zahŕňa responzívny 
prvok pre prehliadanie prostredníctvom mobilných telefónov, i-phonov, smartfónov a tabletov. Stránka 
je bohatšia obsahovo, informácie sú originálne, tvorcami obsahu sú členovia oddelenia PR a blízki 
spolupracovníci, starostlivo vybraní pre jednotlivé podujatia či témy. 

Zároveň sa nám odkryli ďalšie možnosti rozvoja a modernizácie tohto webového sídla ako obsahovo, 
tak aj graficky, pretože v tejto oblasti je doba veľmi progresívna, čoho prejavom sú mnohé nové prvky, 
využiteľné pre publikačnú, novinársku aj spravodajsky informačnú činnosť. Preto dnešná podoba 
webové sídla futbalsfz.sk, ale aj futbalnet.sk, napriek nespochybniteľnej úrovni, nie je konečná a PR 
oddelenie v spolupráci s ľuďmi z IT oddelenia pripravuje ich ďalšiu modernizáciu, zodpovedajúcu 
zvýšeným nárokom druhej dekády 21. storočia. 

Evidentne veľké možnosti sú vo využití webového sídla futbalnet.sk, vytvoreného pre výrazne bohatší 
kontakt s respondentami, ktorých oslovila jedinečná obsahová možnosť, vyplývajúca z prepojenia s ISSF, 
teda s Informačným systémom slovenského futbalu. Sprevádzkovanie webového sídla futbalnet.sk, 
ktorého prvá verzia bola spustená už v roku 2012  a druhá, fungujúca od roku 2014 spĺňajúca ďalšie 
požiadavky prostredia a doby, bola krokom k bohatšiemu kontaktu s verejnosťou, ktorá už reflektovala 
na komunikáciu prostredníctvom webového sídla futbalsfz.sk. Obe stránky sú vhodným a moderným 
nástrojom na vylepšenie pozitívneho imidžu SFZ a propagovania všetkého pozitívneho v slovenskom 
futbale.  

Súčasťou kooperácie s médiami, a to nie iba tými, ktoré sú v portfóliu mediálnych partnerov SFZ, je 
vysoký štandard mediálnych služieb pri medzištátnych zápasoch reprezentačných tímov. Samozrejme, 
že najväčšia pozornosť a vyťaženie sú spojené so stretnutiami reprezentačného A-tímu, ale na vysoké 
nároky reflektujeme aj pri domácich zápasoch dvadsaťjednotky, prvého ženského výberu a ani pri 
mládežníckych kategóriách nejdeme pod medzinárodný level. 

Na dvoch finálových turnajoch v posledných dvoch rokoch, na ktorých sa zúčastnili naše reprezentačné 
tímy, sme zvládli pripraviť a prevádzkovať slovenský mediálny dom v krajine konania podujatia. 

Vo Vichy, hlavnom sídle mužstva vo Francúzsku počas EURO 2016, fungoval vôbec premiérovo 
v podmienkach finálového turnaja a zabezpečoval servis pre zástupcov médií, slovenských aj 
zahraničných. Denná služba pre viac ako tri desiatky slovenských žurnalistov, ku ktorým sa nárazovo 
pridávalo osem až dvanásť novinárov z iných krajín, bola ojedinelá a v tejto podobe premiérová aktivita 
oddelenia PR a zástupcov SFZ Marketing. Spokojnosť médií potvrdila, že rozhodnutie týmto spôsobom 
riešiť spoluprácu SFZ s novinármi priamo v dejisku konania majstrovstiev Európy bolo správne.  

Logicky sme získané poznatky využili pri obdobnom projekte, prispôsobenom špecifickým podmienkam 
finálového turnaja ME hráčov do 21 rokov v Poľsku. Mediálny dom sme vytvorili v meste Lublin blízko 
od hotela, kde mala sídlo slovenská výprava, pričom sa zachovali pravidlá spolupráce s médiami tak, aby 
nezasahovali do života tímu Pavla Hapala, ale novinári mali zároveň všetky informácie a podmienky pre 
svoju prácu. 

Reprezentačný výber do 21 rokov sa stal počas rokov 2016 a 2017 dôležitým prvkom zvýšenia 
popularity slovenského futbalu, nárastu jeho kreditu i meradlom úspešnosti práce a zväzového aparátu 
a aj vďaka zapojeniu ambasádorov mužstva do prezentácie sa zvýšil jeho kredit. Voľba dvojice Marek 
Mintál, bývalý úspešný reprezentant, po každej stránke vhodný vzor pre mládež, a Michal Dušička, 
umeleckým menom Majk Spirit, populárny raper, sa ukázala ako správna, obaja ambasádori pritiahli 
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pozornosť aj na sprievodné aktivity okolo tímu. 

Mnohé z poznatkov sme využili pri zabezpečení mediálnych služieb počas finálového turnaja ME hráčok 
do 19 rokov v júli 2016. Okrem štandardného servisu pre akreditované médiá sme v spolupráci so SOŠ 
masmediálnych a komunikačných štúdií v Bratislave a Gymnáziom na Golianovej ulici v Nitre zostavili 
tím študentov - mladých adeptov žurnalistického remesla, ktorí vypomáhali pracovníkom PR oddelenia 
SFZ pri pokrývaní diania na tomto turnaji. Projekt sa uchytil, záujem o jeho formu prejavila aj UEFA, 
ktorá ocenila prepojenie futbalu a nastupujúcej novinárskej generácie pod gestorstvom SFZ. 

Významným krokom pri prezentácii slovenského futbalu bolo spustenie on-line priamych prenosov z 
tlačových konferencií reprezentačných trénerov, predovšetkým Jána Kozáka a A mužstva a aj zápasov 
mládežníckych a ženských tímov cez internet. Je to správny krok na prepojenie výstupov hráčov i tímov s 
čoraz širšou verejnosťou, ktorá ho jednoznačne kvituje. 

K tomu treba priradiť aj príklon k dynamickej forme posunu informácií a pohľadu na život členov 
mužstiev prostredníctvom krátkych videošotov. Je to prvok tejto doby, akceptovaný a vítaný 
verejnosťou, predovšetkým mladou generáciou, ktorá sa tak stáva vhodným zásahovým objektom aj na 
šírenie správ o dianí vo zväze a slovenskom futbale. 

Všetky uvedené kanály sú zároveň prostriedkom prezentácie práce SFZ počas uplynulých rokov a 
informovaním o jeho činnosti. Zviditeľnil sa tak projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby 
futbalových štadiónov, súhrn tematicky obsiahlych materiálov, zaoberajúcich sa korupciou v športe, 
semináre k zákonu o športe, Školský pohár SFZ, ale aj stretnutia s jubilujúcimi intrenacionálmi a 
osobnosťami nášho futbalu, vzdelávania trénerov, galavečera Futbalista roka, finálové vyvrcholenia 
súťaže Slovnaft Cup, grassroots aktivity, príprava a priebeh najstaršieho futbalového turnaja u nás, 
Slovakia Cup i otvorenie a fungovanie Siene slávy slovenského futbalu. 

Vznik Siene slávy slovenského futbalu, oficiálne v marci 2016, bolo pokrytím jedného z bielych miest 
v slovenskom futbale, splatením dlhu súčasníkov voči minulým generáciám. Pri tomto projekte sa bezo 
zvyšku spojili postoje a názory SFZ a širokej verejnosti, ktoré sa zhodli na nutnosti zrealizovať takýto 
projekt a postupne ho dotvárať v zmysle spoločenských požiadaviek. Od 15. mája 2017 sú priestory 
siene slávy sprístupnené verejnosti a návštevy v nej, organizované aj prílžitostné, napomáhajú 
vytváraniu dobrého mena zväzu. 

Naštartovaný systém prezentácie a zasielanie informácií prostredníctvom newsletteru, ktorý sme uviedli 
do praxe v roku 2016 a cez ktorý zasahujeme viac ako 58 tisíc respondentov, rozdelených do troch 
kvalitatívnych odberateľských skupín, pokračuje. Rovnako stále kontinuálne funguje úzka spolupráca 
s denníkom Šport pri tvorbe bulletinov k medzištátnym stretnutiam, ktorými v deň domáceho stretnutia 
reprezentačného A mužstva zasiahneme celé územie Slovenska, nielen publikum na domovskom 
štadióne, pričom ich obsah je plne v našej réžii. Spojenie s týmto periodikom sa nám rentuje aj pri 
pravidelnom publikovaní Úradnej správy SFZ v printovej podobe, čím sme v priamom kontakte so 
širokou základňou, reflektujúcou ešte aj na tento spôsob komunikácie, pričom úradnú správu prinášame 
aj v elektronickej podobe. 

Súčasťou prezentácie práce, fungovania a činnosti SFZ je aj publikačná činnosť. Technický úsek SFZ 
pracuje na doplnení odbornej literatúry pre trénerov mládeže, vychádzajúcej z metodiky tréningového 
procesu. 

V rámci hodnotenia účasti reprezentačného A mužstva na EURO 2016 bol SFZ tvorcom fotoknihy 
Slovenská futbalová (Euro)premiéra, ktorá pripomenula historickú účasť Slovenska na finálovom turnaji 
kontientálneho šampionátu a mala veľký úspech. Na to sme nadviazali v roku 2017, keď po skončení 
kvalifikačných bojov sme spolu s autorom Petrom Šuríkom, fotografom a cestovateľom, vyrobili 
publikáciu Veľká kniha emócií, mapujúcu priebeh bojov o účasť na MS 2018 v Rusku na 160 stranách a 
obsahujúcu viac ako 900 fotografií.  

Na rok 2017 sme premiérovo vydali stolový kalendár, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom v širokej 
verejnosti, takže sme rovnaký počin zopakovali aj vydaním stolového kalendára na rok 2018 a 
zatraktívnili výrobou nástenného kalendára na rok 2018. 
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4.3.3 Novelizácia futbalových predpisov 

4.3.3.1 Stanovy SFZ 

Schválenie nového znenia Stanov SFZ na konferencii SFZ, konanej dňa 3. 6. 2016 v Bratislave, vyplývalo 
najmä z požiadaviek nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len “zákon o športe”), ktorý o. i. zaviedol / priniesol: 

• jednotný štandard pravidiel kreovania, zloženia a volieb orgánov národného športového zväzu, 
vrátane úpravy konfliktu záujmov; 

• jednotný štandard pre zasadnutia, rozhodnutia a zápisnice orgánov národného športového zväzu; 

• jednotný štandard pre výročné správy národných športových zväzov; 

• jednotný štandard zverejňovania informácií o činnosti národného športového zväzu na svojom 
webovom sídle a v informačnom systéme športu; 

• jednotný štandard pre riešenie sporov v športe, vrátane disciplinárneho konania; 

• inštitút kontrolóra zväzu, ako poradného, konzultačného a kontrolného orgánu zväzu; 

• inštitút nárokovateľného príspevku uznanému športu a povinné rozdelenie 10% tohto príspevku 
medzi aktívne kluby; 

• povinné vyberanie členského príspevku národnými športovými zväzmi a jeho členmi, ktorí chcú byť 
prijímateľmi verejných prostriedkov a/alebo sponzorského. 

Okrem toho sa v nových stanovách odstránili nedostatky, na ktoré vo vzťahu k predpisom SFZ poukázala 
FIFA pri posudzovaní Registračného a prestupového poriadku SFZ a zohľadnili sa aj požiadavky, ktoré 
vyplynuli zo zmien predpisov FIFA:  

• zrušil sa rozhodcovský súd SFZ, ktorého nesprávne zloženie SFZ opakovane vyčítali FIFA i UEFA 
(rozhodcovia neboli ustanovení v rovnakom počte za hráčov a za kluby); 

• posilnili sa kompetencie Komory SFZ na riešenie sporov, keď táto má v súlade s požiadavkami FIFA 
aj disciplinárne právomoci, t. j. už nie iba DK SFZ. 

Zapracovaním týchto zmien do stanov SFZ a ich schválením SFZ plní základnú podmienku spôsobilosti 
prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 zákona o športe a prijímateľa sponzorského s daňovými 
benefitmi na strane sponzora. 

Taktiež považujem za potrebné uviesť, že hlavný kontrolór športu vo vzťahu k predloženým stanovám 
svojim stanoviskom zo 4. 5. 2017 nevzniesol žiadne námietky. 

Dôvodom na zmenu a doplnenie stanov na konferencii SFZ, konanej dňa 18. 11. 2016 v Poprade, bolo 
schválenie novelizácie Smernice klubového licenčního systému SFZ a upravenie spôsobu hlasovania VV 
v prípade neobsadenia všetkých miest vo VV. 

Dôvodom na zmenu a doplnenie stanov na konferencii dňa 31. 3. 2017 v Senci bola zmena sídla SFZ 
(Tomášikova 30 C, Bratislava) a s ňou súvisiace zákonné povinnosti, ktoré o.i. vyžadujú aj zmenu stanov. 

 

Dôvodom na doplnenie stanov na konferencii dňa 29. 6. 2017 v Poprade bolo predloženie návrhu 
delegátov konferencie konanej dňa 31. 3. 2017 v Senci v súvislosti s úpravou stanov SFZ. V tejto 
súvislosti si dovoľujem informovať, že na základe predloženého návrhu sa uskutočnilo stretnutie 
s predkladateľom uvedeného návrhu, pričom po vzájomnej diskusii a analýze dotknutých ustanovení sa 
navrhol predkladaný návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ. 

4.3.3.2 Súťažný poriadok SFZ (zmeny a doplnenia zo 6.7.2016)  

Zámerom novelizácie súťažného poriadku bolo doplnením a spresnením znenia jeho článkov zabezpečiť  

skvalitnenie riešenia športovo-technickej problematiky riadenia súťaží, ako na úrovni SFZ, tak aj na 
úrovni RFZ a ObFZ. 
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4.3.3.3 Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov (nové znenie 5.9.2016) 

Nové znenie tohto poriadku bolo vypracované najmä z dôvodov novelizácie stanov SFZ, ktorou sa 
upravila pôsobnosť orgánov SFZ na riešenie sporov, ako aj implementácie zákona o športe a 
nadobudnutia účinnosti Civilného sporového poriadku, v zmysle ktorého bolo potrebné zosúladiť 
terminológiu a procesy v oblasti konania pred Komorou SFZ pre riešenie sporov. 

4.3.3.4 Registračný a prestupový poriadok SFZ (september 2016 – marec 2017) 

Vykonané boli 3 zmeny a doplnenia tohto poriadku, ktoré znížili odstupné za hráčov od 24 do 33 rokov a 
v súvislosti so zánikom matričnej komisie SFZ upravili kompetencie matriky SFZ, najmä v prípade 
sťažností. Taktiež boli zapracované zmeny, vyplývajúce z novelizácie stanov SFZ, vykonanej v novembri 
2016 a na základe viacerých podnetov z praxe. 

4.3.3.5 Smernica a spôsobe uhrádzania členských príspevkov SFZ (5.9.2016) 

Upravila podrobnosti o spôsobe uhrádzania ročného členského príspevku v SFZ členmi SFZ. 

4.3.3.6 Smernica o športových odborníkoch SFZ (5.9.2016) 

Upravila kategórie športových odborníkov, vykonávajúcich odbornú činnosť vo futbale, na ktorú sa 
vyžaduje odborná spôsobilosť a kategórie športových odborníkov, vykonávajúcich činnosť vo futbale, na 
ktorú sa nevyžaduje odborná spôsobilosť. 

4.3.3.7 Štatút reprezentanta vo futbale (6.10.2016) 

Dôvodom  na  jeho  vypracovanie bolo  ustanovenie § 29, ods. 3 zákona o športe, v súlade s čl. 20 stanov 
SFZ. Predmetný štatút upravil práva a povinnosti reprezentantov SR vo futbale všetkých vekových 
kategórií. 

4.3.3.8 Smernica klubového licenčného systému mládeže (6.10.2016) 

Dôvodom na zapracovanie zmien a doplnení tohto predpisu boli ustanovenia zákona o športe, ktorými 
sa stanovuje povinnosť definovania talentovaného športovca v interných predpisoch národných 
športových zväzov. 

4.3.3.9 Smernica klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2015 (6.10.2016) 

Do novelizovanej licenčnej smernice SFZ boli zapracované všetky úpravy, ktoré pri jej obsahovom 
preverení v roku 2016 odporučila UEFA, ako aj úpravy a zmeny, dohodnuté s ÚLK, nakoľko udeľovanie 
licencií sa týka výlučne klubov FORTUNA ligy – súťaže, ktorú riadi ÚLK. 

4.3.3.10 Smernica o zdravotníckom zabezpečení futbalových podujatí (2.12.2016) 

Upravila podmienky a postup zdravotníckeho zabezpečenia futbalových podujatí organizovaných SFZ 
alebo osobami, oprávnenými futbalové podujatia organizovať, podľa príslušných rozpisov súťaží na 
území Slovenskej republiky. 

4.3.3.11 Zrušené predpisy SFZ  

Konferencia SFZ schválením nového znenia stanov SFZ dňa 3.6.2016 v Bratislave zrušila článkom 73 
stanovy Slovenského futbalového zväzu schválené na konferencii dňa 28. septembra 2012 v znení 
neskorších zmien a doplnení a článkom 74 k úpravám účinným od 1. januára 2017 štatút 
rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu zo 6. novembra 2011 v znení štatútu zo 6. 
novembra 2013 a štatútu zo 6. júna 2014 a rokovací poriadok rozhodcovského súdu Slovenského 
futbalového zväzu zo dňa 6. novembra 2007 v znení rokovacieho poriadku z 22. novembra 2013. 
Všetky poriadky, resp. Smernice vrátane ich zmien a noviel sú dostupné na websídle SFZ v časti 
Legislatíva / Predpisy SFZ / Poriadky (resp. Smernice). 
 

 

4.4 PRÍPRAVA SPRF na roky 2018 – 2021 

Už začiatkom roka 2017 sme začali pripravovať súhrnnú správu o plnení SPRF na roky 2015 - 2018, 
ktorého odpočet pravidelne prinášame v ročných správach o činnosti SFZ či ponovom vo výročnej správe 
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SFZ za príslušný rok. V rámci úzkej spolupráce s UEFA sme realizovali viacero analýz, prieskumov a 
auditov a absolvovali mnoho stretnutí, na ktorých sme zisťovali naše silné a slabé stránky a koordinovali 
našu prácu so stratégiou UEFA GROW 2020. Tieto údaje a komunikácia nám pomohli vytvoriť novú 
modernú a odvážnu víziu a zadefinovať hodnoty, ktoré nás spájajú a mali by nám pomôcť v plnení 
našich cieľov v dalších obdobiach. 

V nadväznosti na projekt UEFA GROW 2020 sme zredukovali počet kľúčových projektov z 25 na 5. 
Futbal tvoria ľudia pre ľudí, preto hlavnou myšlienkou nového strategického plánu SFZ je motto Futbal 
pre ľudí. Našu aktivitu by sme chceli zamerať na tieto cieľové skupiny vo futbale: Grassroots, mládež, 
profesionálov, fanúšikov a futbalových odborníkov. Každý z týchto kľúčových projektov bude 
disponovať podstatnými merateľnými ukazovateľmi, ku ktorým by naša práca mala smerovať, napr. 
počet hráčov a tímov, počet fanúšikov alebo úspechy našich reprezentácii. Priebežné sledovanie a 
sústredenie sa na zlepšovanie týchto parametrov by nám malo zabezpečiť rozvoj, ktorý si všetci želáme a 
pomôcť nám udržať si nielen pozíciu líderskej športovej organizácie, ale aj stať sa slovenským 
symbolom dobrej spoločnosti. 
 

4.5 Ostatné 

Už šesť rokov sa v spolupráci s Učenou právnickou spoločnosťou podieľame na organizácii konferencie 
Šport a právo. Tá ostatná sa konala začiatkom októbra 2017  tradične v Poprade. Opäť bol na nej 
pripravený zaujímavý program s kvalitnými a erudovanými prednášateľmi a jej celý priebeh bolo možné 
sledovať on-line na oficiálnom websídle SFZ. 

Témami týchto konferencií, ktoré majú na športovom poli pozitívny ohlas, je najmä problematika 
športového práva a športových predpisov, či už zákona o športe alebo zákona o organizovaní verejných 
športových podujatí. Veľmi aktuálnou agendou je boj s negatívnymi javmi v športe, akými sú divácke 
násilie, doping a match-fixing, čiže manipulácia výsledkov športových podujatí. V neposlednom rade sa 
často hovorí o systéme organizácie či financovania slovenského športu.   

V priebehu roka 2016 bol ukončený proces vysporiadania vzájomných vzťahov so SZTK a jeho členmi 
realizáciou odpredaja administratívnych budov v Banskej Bystrici, Lučenci, Martine, Topoľčanoch, Čadci, 
Trebišove a Michalovciach s priľahlými pozemkami a pozemkov v Nitre. Súhrnná kúpna cena všetkých 
nehnuteľností bola 120 tis. € (čiastočne sa započítala so záväzkom SZTK voči SFZ vo výške 100 tis. €). SFZ 
zároveň vyplatil všetkým členom SZTK podiel pri likvidácii SZTK vo výške 50 tis. € s tým, že členovia 
súhlasili s prevodom vyššie uvedeného majetku na SFZ, ktorý sa zaviazal, že si z titulu likvidácie nebude 
uplatňovať žiadne ďalšie finančné nároky a vzdáva sa svojho podielu na likvidačnom zostatku. Prevod 
budov bol ukončený v  novembri 2016, čím sa ukončil dlhotrvajúci proces vysporiadania majetkových 
vzťahov so SZTK a jeho členmi a 30.12.2016 bol vykonaný definitívny výmaz SZTK z Registra občianskych 
združení. 

Vzhľadom na neefektívnosť prevádzky niektorých budov, ktoré SFZ nadobudol, sme v zmysle uznesenia 
VV koncom roka 2017 predali administratívnu budovu v Martine za 160 tis. €. 

Naďalej veľmi intenzívne pracujeme v oblasti boja proti negatívnym javom. Pravidelne organizujeme 
školenia hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov v súvislosti s integritou futbalových súťažíči 
školenia bezpečnostných manažérov a usporiadateľov za účelom lepšej organizácie futbalových 
zápasov. 

Aktívne sa podieľame na implementácii Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, 
bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach a 
Dohovoru Rady Európy o boji proti manipulácii športových podujatí. 
 

Dlhodobo sme hľadali riešenie pre konsolidáciu exekutívnych, ale aj športovo-technických dát, 
potrebných pre ďalší efektívny chod a rozvoj SFZ. Z viacerých platforiem bola nakoniec zvolená 
platforma SAP. 

SFZ implementuje  riešenia na platforme SAP4Hana ako  v oblasti financií,  predaja, skladového  
a materiálového hospodárstva, výkazníctva, projektového manažmentu, kontrolingu a rozpočtovania, 
tak aj v oblasti športovo-technického manažmentu procesov a dát. 
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Produkt SAP ERP rieši exekutívne oblasti riadenia. Produkt SAP Sport One rieši oblasť team manažmentu 
reprezentačných tímov a v druhej fáze aj ÚTM a akadémie pre plánovanie, monitoring, vyhodnocovanie 
a komunikáciu medzi jednotlivými osobami, ako aj organizáciami. 

Moderné technologické riešenie SAP prinieslo SFZ výrazné zníženie papierovej agendy, transparentnosť 
interných procesov, on-line kontroling, prehľad čerpania jednotlivých rozpočtov a v neposlednej miere 
aj vysokú rýchlosť spracovania exekutívnej agendy, s prihliadnutím na tvrdý projektový manažment 
viac ako 350 projektov ročne. 

Z užívateľského hľadiska je produkt SAP veľmi jednoduchý na správu a prevádzku v IT oblasti, s veľmi 
efektívnym pracovným prostredím pre používateľov a s vysokou bezpečnosťou dostupný pre 
akéhokoľvek používateľa kedykoľvek a kdekoľvek. 

ISSF je súčasťou slovenského futbalu už od roku 2012, kedy bola spustená prvá časť systému. Od tohto 
obdobia v ňom  pribudli ďalšie funkcionality, hlavne podľa požiadaviek funkcionárov klubov a zväzov. 
Vylepšil sa modul matrík, súťaží, pribudol modul disciplinárnych opatrení a registre podľa požiadaviek 
zákona o športe. Vylepšené boli aj správy delegátov a pozorovateľov rozhodcov.  
 

Unikátny je aj register športových odborníkov, v ktorom sa preregistrovalo množstvo osôb, ktoré sa 
podieľajú na organizácii viac ako 53 tisíc zápasov ročne. V rámci digitalizácie športovej agendy je SFZ 
vďaka ISSF jednoznačný líder, ktorý určuje smer a budúcnosť aj pre iné národné športové zväzy. ISSF 
má dnes vyše 400 tisíc registrovaných osôb a 113 480 aktívnych používateľov. 
 

Amatérsky futbal a jeho verejná prezentácia je strategicky dôležitá súčasť slovenského futbalu, preto 
bolo nevyhnutné vytvoriť značku Futbalnet, pod ktorou sa prezentuje a komunikuje slovenský futbal 
nielen ako šport, ale aj spoločenská hodnota. Použitím základných dát zo systému ISSF a pridaním 
ďalších služieb z platformy sportnet.online sa z futbalnetu stal jedinečný portál, ktorý dnes navštevuje 
viac ako 2 milióny fanúšikov ročne, čo je o 300% viac ako v roku 2012. 
Na značke futbalnet sa permanentne pracuje a pripravujú sa ďalšie služby v spolupráci s platformou 
sportnet.online, ktoré majú nielen fanúšikovi slovenského futbalu priniesť vyššiu pridanú hodnotu. 
Služby ako videoarchív, vzdelávanie a testovanie, tvorba www stránok a organizácia podujatí sú 
spustené už v pilotnej prevádzke.  
Ekosystém služieb sportnet.online a riešenie portálu futbalnet a jeho pripravované služby vysoko 
pozitívne hodnotí i  UEFA v rámci programov UEFA GROW 2020 a UEFA Grassroots. 
Futbalnet mal v roku 2017 2,3 milióna používateľov, z ktorých sa vyše 86% na stránky futbalnetu 
opakovane vracia. 
 

 

5. MEDZINÁRODNÁ OBLASŤ 
 

Ako som konštatoval pri bilancovaní môjho prvého volebného obdobia, geografická poloha Slovenska, 
ležiaceho v strede Európy, nás predurčuje k aktivite v oblasti rozvoja medzinárodných vzťahov. 
V uplynulom štvorročnom období sme v týchto aktivitách úspešne pokračovali, naďalej ich rozvíjali a  to 
nielen v rámci futbalovej Európy, ale aj za jej hranicami. 

Strešné futbalové organizácie FIFA a UEFA prešli doslova historickými zmenami. FIFA sa pod vedením 
Gianniho Infantina zreformovala od úplných základov, zatiaľ čo Alexander Čeferin nadviazal v UEFA na 
všetko pozitívne svojho predchodcu Michela Platiniho a prináša nové a progresívne myšlienky, ktoré 
majú do budúcnosti zabezpečiť národným zväzom ešte väčšiu stabilitu a pozdvihnúť ich na vyššiu 
kvalitatívnu úroveň.  

Tieto zmeny mali vplyv aj na zastúpenie SFZ v komisiách a paneloch FIFA a UEFA. FIFA zásadne 
zredukovala počet odborných komisií z 26 na 9, v dôsledku čoho SFZ prišiel o svojich dvoch zástupcov. 
Na druhej strane sa nám podarilo zvýšiť počet zástupcov SFZ v komisiách UEFA na 7 (Belaník, Dedík, 
Havrilla, Kliment, Pitek, Šišolák, Vojtek), čo je najviac v doterajšej histórii. Ich skladba sa značne 
obmenila a presne odzrkadľuje snahu Alexandra Čeferina činnosť komisií sprofesionalizovať.  
V odborných paneloch UEFA dnes aktívne pracuje 17 zástupcov SFZ: 6 delegátov stretnutí (Badura, 
Havrilla, Kliment, Mertinyák, Tomášová, Weiss), 6 pozorovateľov rozhodcov (Fašung, Gádoši, Krchňák, 
Medveď, Migaľová, Ružbarský), 2 dopingoví komisári (Knappková, Malovič), 2 venue direktori 

http://sportnet.online/
http://sportnet.online/
http://sportnet.online/
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(Gazdíková, Palenčík) a po prvýkrát  aj bezpečnostný komisár (France). 

Slovensko má každoročne zastúpenie na najvyšších fórach FIFA a UEFA ako kongresoch, tak aj pravidelne 
organizovaných strategických mítingoch, kde nás už tradične reprezentujú prezident, generálny sekretár 
a viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy. V rovnakej zostave sme sa zúčastnili aj 
na zatiaľ poslednom mimoriadnom kongrese UEFA a na naň nadväzujúcom UEFA TEP mítingu (Top 
Executive Program) v Ženeve. Nosnou témou týchto stretnutí boli dva nové projekty UEFA: Liga národov 
– nová súťaž národných tímov, ktorá sa bude hrať v termínoch doteraz určených pre prípravné zápasy, 
a UEFA Assist program, ktorý prispeje k rozvíjaniu vzťahov členských krajín UEFA s národnými zväzmi 
ostatných konfederácií. Zatiaľ čo prvý projekt má za cieľ ďalšie zatraktívnenie súťaží národných tímov 
a zvýšenie výnosov národných zväzov z predaja televíznych a reklamných práv, poslaním druhého je 
naopak nezištná pomoc „bohatej“ Európy futbalovým zväzom najmä z ekonomicky menej rozvinutých 
krajín, resp. charitatívna pomoc krajinám, postihnutých prírodnými alebo politickými otrasmi. 

SFZ pravidelne vysiela svojich zástupcov na semináre a workshopy UEFA, zamerané hlavne na 
profesionálny rast stredného manažmentu národných zväzov. Táto pomoc je neoceniteľná hlavne v tom, 
že ich odborníci nám odovzdávajú svoje know-how vo všetkých oblastiach úplne zadarmo s jediným 
cieľom – všestranne napomáhať kvalitatívnemu rozvoju administratívy národných zväzov. 

Vzdelávací program UEFA sa z roka na rok rozširuje o nové projekty. Zrejme najpopulárnejším z nich je 
ročné štúdium športového manažmentu (CFM), ktorý už absolvovala desiatka členov našej futbalovej 
rodiny. Alexandra Bíróová je úspešnou absolventkou programu zameraného na prípravu žien do 
riadiacich pozícií v rámci národných zväzov (WFLP), Lukáš Pitek, vedúci LPO, úspešne prešiel výberovým 
procesom na ročné štúdium futbalového práva (FLP), ktoré sa začalo v novembri minulého roka. Za 
zmienku stojí skutočnosť, že náš zamestnanec Jozef Záhorský, koordinátor grassroots futbalu, po 
absolvovaní ročnej stáže na technickom úseku UEFA, prešiel do radov UEFA, čo je tiež dôkazom toho, že 
SFZ dokáže pripraviť vysoko kvalifikovaných futbalových odborníkov, ktorí nám robia dobré meno vo 
svete.  

Spomeňme ešte program Study Group na vzdelávanie trénerov, grantový program, zameraný na oblasť 
vedy a výskumu v oblasti futbalu, ktorý sa nám podarilo získať v minulom roku v oblasti integrity futbalu, 
pokračuje program školení našich odborníkov v oblasti bezpečnosti a organizácie futbalových stretnutí 
a najmä projekt UEFA Grow 2020, zameraný na pomoc pri vytváraní celkovej stratégie rozvoja zväzu 
z dlhodobého hľadiska.  

Prehlbovanie spolupráce a partnerských vzťahov s inými národnými zväzmi a futbalovými organizáciami 
nám pomáha pri realizácii projektov Strategického plánu rozvoja futbalu, ako aj pri plánovaní a 
organizovaní prípravných medzištátnych stretnutí a turnajov všetkých reprezentačných tímov. 

Najintenzívnejšie medzinárodné kontakty máme prirodzene s našimi susednými krajinami. Už viac ako 5 
rokov uplynulo od uzavretia Memoranda o spolupráci, ktoré okrem nás podpísali Česko, Rakúsko, 
Maďarsko a Poľsko. Toto zoskupenie sa časom rozrástlo o Lichtenštajnsko a na našich stretnutiach sa 
v úlohe pozorovateľov pravidelne zúčastňujú aj Nemecko a Švajčiarsko. Spolupráca sa týka najmä 
výmeny skúseností v technickej oblasti - vzdelávania trénerov, grasroots, ženského futbalu (v rámci 
vzájomnej konfrontácie reprezentačných tímov všetkých kategórií sme za posledné štyri roky spolu 
odohrali vyše stovky prípravných zápasov), ale aj rozhodcovstva, legislatívy či budovania informačných 
systémov a iných oblastí. Spolu tak tvoríme pomerne silný spolok krajín stredoeurópskeho regiónu, čím 
rastie aj jeho význam z hľadiska futbalovej politiky. To sa ukázalo napríklad pri voľbe nového prezidenta 
UEFA či pri voľbe nových členov exekutívy UEFA na kongrese v Helsinkách. 

Tak ako UEFA sa po rokoch izolácie otvára celému svetu, podobne sa i my snažíme rozširovať naše 
medzinárodné aktivity aj mimo Európu. K podpisom memoránd o spolupráci s futbalovými zväzmi 
Malajzie a Spojených arabských emirátov pribudli ďalšie kontakty v Egypte i Indii a sme presvedčení, že 
sa už čoskoro premenia do konkrétnych foriem spolupráce. 

A čo ďalej? Naše predsavzatie zorganizovať na našom území každoročne jedno veľké medzinárodné 
podujatie vyvrcholí už o necelý mesiac organizáciou 42. riadneho kongresu UEFA v našom hlavnom 
meste, ktorý môžeme nazvať aj darčekom UEFA k 80. výročiu založenia SFZ. Podujatie takéhoto rangu sa 
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na Slovensku uskutoční vôbec po prvý raz, preto jeho príprave venujeme maximálnu pozornosť. Veríme, 
že budeme dobrými hostiteľmi a delegáti  aj hostia zo všetkých 55 členských krajín UEFA si odnesú od nás 
len príjemné poznatky. 

Aj touto cestou chceme napĺňať naše krédo o neustálom zvyšovaní medzinárodného kreditu SFZ v rámci 
Európy i celého sveta a dokázať, že Slovensko patrí k dôstojným a aktívnym členom FIFA a UEFA. 
 

 6. PROFESIONÁLNY APARÁT, ÚSEKY A ODDELENIA SFZ 

6.1 Sekretariát SFZ, úseky a oddelenia SFZ 

Keďže neustále napredovanie v oblasti rozvoja futbalu, zdokonaľovania procesov a realizácie projektov si 
vyžaduje s tým spojené personálne zabezpečenie, organizačná štruktúra SFZ sa pružne mení. Poslednú 
zmenu organizačnej štruktúry, tvorenej siedmimi úsekmi a mnohými oddeleniami SFZ, vrátane dvoch 
Národných tréningových centier a SFZ Marketing s.r.o., schválil VV v marci 2016.  

S cieľom reagovať na aktuálne potreby SFZ realizuje každoročne pod vedením generálneho sekretára 
personálno-organizačné audity, ktorých výsledok sa premieta do prípadnej úpravy organizačnej 
štruktúry SFZ, resp. potreby vytváraním alebo rušením pracovných pozícií. 

Za posledné 4 roky sme na zaznamenali mnohé personálne zmeny. Zo SFZ odišlo niekoľko riadiacich 
pracovníkov. Zástupkyňu generálneho sekretára pre operatívne riadenie Silviu Štefánikovú nahradil 
Peter Dedík, novým vedúcim legislatívno-právneho oddelenia sa stal namiesto Renáty Munkovej Lukáš 
Pitek. Na ekonomický úsek nastúpil v apríli 2017 nový finančný riaditeľ Marcel Korinek. K zmene prišlo 
aj na poste hovorcu SFZ a riaditeľa PR, keď obe tieto funkcie od apríla 2017 zastáva Monika Jurigová. 
Juraj Čurný pôsobí ďalej na pozícii manažéra nadácií SFZ. Riaditeľom NTC Poprad sa stal Ján Karaffa, 
ktorý nahradil Petra Meleka. K personálnemu posilneniu sme pristúpil aj v SFZ Marketing. 

Premiérovo SFZ vytvoril aj pozíciu manažéra ľudských zdrojov, ktorú obsadila v novembri 2017 Svetlana 
Liptáková. 

V administratívnom aparáte SFZ a SFZ Marketing s.r.o. aktuálne pracuje 66 pracovníkov na trvalý 
pracovný pomer a ďalších 16 pracovníkov na rôzne typy zmlúv a dohôd. Na RFZ a ObFZ pre SFZ pracuje 
spolu 48 pracovníkov.  
 

6.2 Činnosť odborných komisií, orgánov SFZ na riešenie sporov a kontrolných orgánov SFZ 

V štruktúre SFZ v súčasnosti pracuje 9 odborných komisií a 5 komisií/orgánov, ktoré majú charakter 
kontrolných orgánov alebo orgánov na riešenie sporov. Najmä v prípade odborných komisií, zložených 
z dobrovoľných funkcionárov, SFZ pokračoval v zámere redukovať ich počet. Od apríla 2014 do júla 
2016 bolo uzneseniami VV zrušených až 7 odborných komisií a ich povinnosti prevzal profesionálny 
aparát SFZ. Jedinou novovzniknutou komisiou bola komisia pre riadenie II. ligy, ktorá v júli 2017 od 
športovo-technickej komisie prevzala riadenie II. ligy mužov.   

Podľa požiadaviek zákona o športe si SFZ vytvoril aj pozíciu kontrolóra a konferencia SFZ, konaná v júni 
2016, do nej potvrdila predsedu revíznej komisie Jána Liptáka. Obdobne, podľa požiadaviek zákona 
o športe, bol na tejto konferencii zvolený dopingový senát odvolacej komisie SFZ. 

K 31. 12. 2016 ukončil činnosť rozhodcovský súd SFZ. Aj s poukázaním na značný počet neukončených 
vecí vnímam jeho zrušenie ako rozhodnutie, ktorým sa opodstatnilo ponechanie jediného orgánu na 
riešenie sporov vo futbalovom hnutí, ktorý koná efektívne a rýchlo. 

V júni 2017 sa na pôde SFZ uskutočnilo stretnutie komory SFZ pre riešenie sporov so zástupcami FIFA, 
UEFA, FIFPro a niektorých ďalších futbalových subjektov, na ktorom bolo prerokované zapojenie SFZ do 
projektu National Dispute Resolution Chamber, čím sa SFZ stal prvou členskou asociáciou UEFA, 
zapojenou do tohto projektu FIFA. 
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7. EKONOMICKÁ ČASŤ 
 

Základné ekonomické ukazovatele SFZ za obdobie rokov 2014 – 2017  

       

   
2014 2015 2016 2017 

      
 k 30.9.2017 

Dlhodobý hmotný majetok 7 468 775,00 8 170 760,00 9 208 660,00 9 941 943,00 

Finančné účty 
 

1 331 840,00 1 695 064,00 2 241 793,00 3 472 389,00 

Vlastné zdroje krytia majetku -1 821 340,00 -951 106,00 2 179 810,00 2 564 753,00 

Poskytnuté príspevky 
 

905 043,00 1 685 140,00 2 977 768,00 1 885 123,00 

Prijaté príspevky a dotácie 7 318 958,00 10 023 399,00 12 952 526,00 8 470 387,00 

Osobitné výnosy 
 

743 212,00 3 845 006,00 10 922 836,00 586 557,00 

Náklady 
  

9 591 594,00 14 375 787,00 22 784 532,00 11 705 180,00 

Výnosy 
  

10 728 766,00 15 144 520,00 26 020 226,00 11 854 939,00 

Výsledok hospodárenia 1 137 172,00 768 733,00 3 235 694,00 149 759,00 
 
 

      Základné ekonomické ukazovatele SFZ Marketing s.r.o. za obdobie rokov 2014 – 2017  

   
2014 2015 2016 2017 

 
Spolu majetok 

 
1 645 352,00 2 172 268,00 2 706 434,00 3 403 036 

Finančné účty 
 

113 991,00 150 894,00 378 844,00 11 186 

Zásoby 
  

620 012,00 673 845,00 1 066 606,00 1 534 621 

Vlastné imanie 
 

60 690,00 297 859,00 806 902,00 931 190,00 

Čistý obrat 
 

1 904 035,00 2 455 408,00 3 461 921,00 2 315 218,00 

Daň z príjmov 
 

18 713,00 79 962,00 213 349,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 55 190,00 237 169,00 746 212,00 123 756,00 

 
Komentár k ukazovateľom SFZ 
 
Položka dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2017 vykazuje výrazný nárast, 
takmer 4,7 mil. €. 
Bolo to spôsobené zvýšením hodnoty majetku najmä v Poprade, kde dobudovanie národného 
tréningového centra bola strategická priorita. Zámer bol priblížiť futbalové aktivity SFZ mimo hlavného 
mesta. Vybudovali sme moderný stánok , ktorý mal premiéru pri finále Slovnaft Cupu 1. mája 2015. 
Investície do tohto NTC pokračovali aj v roku 2016, kedy sa podarilo vybudovať hneď 2 tréningové 
ihriská. V ďalšom roku investície smerovali do NTC v Senci, kde sa realizovala výmena trávnatej plochy. 
V každom prípade treba zdôrazniť, že investície za obdobie rokov 2014 – 2017 smerovali výhradne do 
rozvoja futbalovej infraštruktúry. 
 

Hodnota na finančných účtoch za obdobie rokov  2014 – 2017 zaznamenala nárast 2,1 mil. €. Je to 
dôsledok precíznej rozpočtovej disciplíny, ale aj samotného toku príspevkov, hlavne od UEFA, ktoré 
chodia väčšinou v druhej polovici roka.  
Z toho dôvodu sa na konci každého roku musí vytvoriť určitá rezerva na ďalšie obdobie. 



 32  

Zostatok na finančných účtoch je nevyhnutný pre fungovanie SFZ a použije sa aj na realizáciu projektu 
futbalových akadémii. 
 

Hospodárenie SFZ v roku  2011 bolo mimoriadne stratové, čoho dôsledkom bola odvtedy záporná 
hodnota vlastného zdroja krytia majetku. Vykazovaním zisku v každom ďalšom roku obdobia rokov 
2014 – 2017 sa podarilo túto zápornú hodnotu premeniť na kladnú, čo je nevyhnutný predpoklad 
úspešného fungovania združenia do budúcnosti. 
 

Poskytnuté príspevky vykazujú kontinuálny nárast, z čoho určite majú radosť naši riadni aj pridružení 
členovia, teda regionálne zväzy, riadiaci orgán I. ligy, kluby II. ligy, prerozdelené členské členom SFZ, 
príspevky na štadióny členom SFZ v rámci programov HatTrick UEFA. 
 

Prijaté príspevky - sem patria príspevky od ministerstva školstva (MŠVVaŠ SR) a dotácie od UEFA a FIFA - 
majú od roku 2014 neustály nárast. Príspevky MŠVVaŠ SR systémovými zmenami, pôsobením zákona 
o športe a samotným manažovaním zo strany SFZ dosiahli nárast z  3,1 mil. € v roku 2014 na 7,1 mil. € 
v roku 2017. Z tejto hodnoty dostali už v roku 2017 kluby SFZ dotáciu podľa družstiev v mládežníckych 
kategóriách cca 1,1 mil. €, v roku 2018 to bude opäť viac (e-shop SFZ). 
 

Medzi osobitné výnosy evidujeme: platené poplatky orgánom SFZ, výmena registračných preukazov, 
štartovné pre II. ligu mužov, predaj vstupeniek na zápasy reprezentácií, odmena od UEFA za EURO 2016, 
refundácia nákladov za organizáciu ME dievčat do 19 rokov. Hodnota 10,9 mil. € v roku 2016 je 
neúmerne zvýšená hlavne pre tieto dve veľké podujatia. 
 

Rovnako suma celkových nákladov a výnosov za rok 2016 je ovplyvnená týmito dvomi významnými 
podujatiami. 
 

Všetky účtovné závierky za roky 2014, 2015 a 2016 boli auditované nezávislým a konferenciou SFZ 
schváleným audítorom, ktorý overil výsledok hospodárenia za uvedené obdobia. Samozrejme, že aj 
účtovné závierky SFZ a SFZ Marketing s.r.o. za rok 2017 budú overené audítorom. 
 
Komentár k ukazovateľom SFZ Marketing s.r.o. 
 

Dodržiavanie rozpočtovej disciplíny sa prejavuje v každoročnom zostatku finančných prostriedkov na 
účte a na kladnom hospodárskom výsledku za obdobie rokov 2014 – 2017. 
V uvedenom období SFZ fakturuje predaj práv na SFZ-M v objeme od 200 tis. až po 800 tis. €. 
Zostatok na sklade je tvorený oblečením pre reprezentácie a ostatné potreby pre futbalovú rodinu. 
Výsledok hospodárenia v rokoch 2014 až 2016 bol taktiež auditovaný oprávneným audítorom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33  

8. ZÁVER 
 

Vážení delegáti, ctení hostia, vážení účastníci volebnej konferencie SFZ, 
 

práve ste dočítali správu prezidenta Slovenského futbalového zväzu o činnosti SFZ za obdobie od 
volebnej konferencie konanej vo februári 2014, v ktorej som okomentoval všetko podstatné, čo sa počas 
môjho druhého mandátu vo funkcii prezidenta SFZ udialo v Slovenskom futbalovom zväze a jeho 
štruktúrach, vrátane najdôležitejších športových a ekonomických informácii za toto obdobie. 

Verím, že aj táto správa prispeje ku konštruktívnemu priebehu volebnej konferencie SFZ, na ktorú sme 
ju pripravovali a ktorá, okrem volieb, bude prerokovávať pre SFZ dôležitý program. 

Ako som vždy zvykol na konci takejto správy zdôrazniť, aj teraz som v prípade potreby pripravený ja 
osobne alebo niektorý z mojich kolegov, zodpovedať všetky otázky, doplniť alebo upresniť informácie, 
ktoré to ešte budú vyžadovať. 
 

Ďakujem za pozornosť 
 

Ján KOVÁČIK 

prezident Slovenského futbalového zväzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34  

 
 

PRÍLOHY 
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Príloha 2 
 

Prehľad najdôležitejších uznesení VV SFZ a riadnych konferencií SFZ v období od marca 2014 do 
decembra 2017. 

1. Zasadnutia VV SFZ: 

Zasadnutie VV SFZ dňa 12. 3. 2014: 

f v náväznosti na volebnú konferenciu, konanú 21. 2. 2014 v Poprade, vyhlásenie volieb členov orgánov 
SFZ, volených a ustanovovaných VV SFZ na deň 8. 4. 2014;  

f Schválenie doplnenej verzie Koncepcie rozvoja futbalu na Slovensku; 

f Schválenie miest Senec a Trnava za centrá finálového turnaja ME 19 dievčat v roku 2016. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 8. 4. 2014: 

f Schválenie zrušenia etickej, ekonomickej, trénersko-metodickej, zdravotnej komisie, komisie mládeže 
a školského futbalu a komisie ženského futbalu a prenos ich kompetencií na technický úsek SFZ (okrem 
etickej komisie);  

f Zvolenie predsedov a ustanovenie členov orgánov a komisií SFZ, ktorých nevolila volebná konferencia 
SFZ, konaná 21. 2. 2014 v Poprade;  

f Ustanovenie pracovnej skupiny SFZ, poverenej rokovaním o spolupráci medzi SFZ a ÚLK v období od 1. 7. 
2014 do 30. 6. 2018.  

 

Zasadnutie VV SFZ dňa 7. 5. 2014: 

f Zvolenie predsedu komisie futsalu a ustanovenie členov komisie futsalu a členov zmierovacej komisie 
SFZ;  

f Schválenie udelenia licencií ÚTM a Grassroots na súťažný ročník 2014/15; 

f Schválenie nového hracieho modelu Slovenského pohára od súťažného ročníka 2014/15. 
    

Zasadnutie VV SFZ dňa 1. 7. 2014: 

f Schválenie nominačných listín delegovaných osôb na súťažný ročník 2014/15;  

f Schválenie ukončenia platnosti papierových registračných preukazov k  31. 12. 2014 a ich úplného 
nahradenia plastovými registračnými preukazmi od 1. 1. 2015; 

f Schválenie Organizačného a návštevného poriadku futbalových stretnutí organizovaných SFZ. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 3. 9. 2014: 

f Schválenie návrhu rozdelenia platieb UEFA Solidarity Payment za súťažný ročník 2013/14;  

f Ustanovenie členov komisie partnerov SFZ; 

f Schválenie personálneho zloženia Panelu expertov v projekte Koncepcie rozvoja futbalu na Slovensku. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 7. 10. 2014: 

f Schválenie návrhu na zmenu systému odmeňovania reprezentácie SR A;  

f Schválenie zmeny hranice (demarkačnej čiary) medzi II. ligou Západ a II. ligou Východ a presunutie MFK 
Lokomotíva Zvolen zo skupiny Západ do skupiny Východ; 

f Schválenie nominačnej listiny rozhodcov FIFA pre rok 2015. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 4. 11. 2014: 

f Udelenie mandátu prezidentovi SFZ a  viceprezidentovi SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné 
vzťahy na predloženie návrhu kandidátov na pozíciu trénera reprezentácie SR 21 do 31. 12. 2014;  
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f Prerokovanie Strategického plánu rozvoja futbalu na roky 2015-2018 a jeho odporučenie na schválenie 
konferencii SFZ konanej 28. 11. 2014 v Senci; 

f Schválenie Smernice pre udeľovanie cien Fair play MUDr. Ivana Chodáka. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 2. 12. 2014: 

f Schválenie smernice „Infraštruktúra štadiónov 2018“;  

f Schválenie návrhu na nevyplatenie štartovného hráčom reprezentácie SR 21 a podanie podnetu na 
zahájenie disciplinárneho konania voči členom realizačného tímu, ktorí sa v stretnutiach proti Škótsku 
a Taliansku dopustili konania poškodzujúceho dobré meno slovenského futbalu; 

f Schválenie Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 20. 1. 2015: 

f Schválenie Programu podpory talentovaných hráčov;  

f Schválenie návrhu na zrušenie zmierovacej komisie SFZ; 

f Schválenie Pavla Hapala za hlavného trénera reprezentácie SR 21 (per rollam); 

f Schválenie rozdelenia finančných prostriedkov z investičného programu UEFA HatTrick IV. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 10. 2. 2015: 

f Schválenie nového Registračného a prestupového poriadku SFZ;  

f Menovanie licenčných komisárov SFZ s licenciou typu P; 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 3. 3. 2015: 

f Prerokovanie správ o hospodárení SFZ a  SFZ Marketing s.r.o. za rok 2014 a ich odporučenie na 
schválenie konferencii SFZ, konanej 20. 3. 2015 v B. Bystrici;  

f Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ a  SFZ Marketing s.r.o. na rok 2015 a ich odporučenie na schválenie 
konferencii SFZ, konanej 20. 3. 2015 v B. Bystrici;  

f  Schválenie novej organizačnej štruktúry SFZ, nahrádzajúcej organizačnú štruktúru z roku 2011. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 7. 4. 2015: 

f Schválenie návrhu na zriadenie FIFA Medical Centre v Košiciach - Šaci;  

f Schválenie úpravy Smernice o licenčnom systéme mládeže podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR; 

f Schválenie Smernice o činnosti sprostredkovateľov.  
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 30. 4. 2015: 

f Schválenie udelenia licencií ÚTM a Grassroots na súťažný ročník 2015/16;  

f Schválenie nového Súťažného poriadku futbalu; 

f Schválenie návrhu na zmenu zástupcov SFZ v komisiách UEFA. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 2. 6. 2015: 

f Prerokovanie návrhu na reorganizáciu republikových súťaží a jeho odporučenie na schválenie konferencii 
SFZ, konanej 14. 6. 2015 v Žiline;  

f Schválenie úpravy systému vzdelávania trénerov v SFZ;  

f Schválenie predĺženia termínu pre mestá B. Bystrica, Dolný Kubín, Prievidza, Košice, Prešov a Trenčín na 
predloženie dokumentácie schválenej mestským zastupiteľstvom v projekte výstavby rekonštrukcie 
a modernizácie futbalových štadiónov do 15. 7. 2015. 
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Zasadnutie VV SFZ dňa 30. 6. 2015: 

f Schválenie nahradenia mesta Levice mestom Skalica v projekte výstavby, rekonštrukcie  a modernizácie 
futbalových štadiónov;  

f Schválenie nominačných listín delegovaných osôb pre súťažný ročník 2015/16; 

f Schválenie zmien a doplnení Registračného a prestupového poriadku SFZ. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 7. 9. 2015: 

f Schválenie zmluvy o spolupráci medzi SFZ a mestom Poprad; 

f Schválenie zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev; 

f Schválenie návrhu prerozdelenia UEFA Solidarity Payment za súťažný ročník 2014/15.  
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 6. 10. 2015: 

f Schválenie záložného práva na NTC Senec za účelom prijatia úveru od SZRB; 

f Schválenie nominačných listín rozhodcov FIFA na rok 2016; 

f Schválenie Zmluvy medzi SFZ a ÚLK o prevode správy klubových zábezpek a dodatku č. 2 k Zmluve o 
spolupráci, týkajúcej sa najvyššej mužskej ligovej súťaže vo futbale na území SR. 

 

Zasadnutie VV SFZ dňa 3. 11. 2015: 

f Schválenie nahradenia mesta Topoľčany mestom Sereď a mesta Dolný Kubín mestom Žiar nad Hronom v 
projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; 

f Schválenie Dohody o odmene hráčok a realizačného tímu žien SR A za kvalifikačný cyklus na EURO 2017; 

f Schválenie Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2015 (per rollam). 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 4. 12. 2015: 

f Schválenie prevodu nehnuteľnosti SZTK v likvidácii na SFZ; 

f Schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Poprad a SFZ za účelom ďalšieho budovania NTC Poprad; 

f Schválenie Štatútu siene slávy slovenského futbalu; 

f Schválenie nového systému odmeňovania sekretárov ObFZ a RFZ a matrikárov RFZ.  
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 3. 2. 2016: 

f Schválenie návrhu na podporu Gianniho Infantina vo voľbách na funkciu prezidenta FIFA; 

f Schválenie zámeny pozemkov medzi SFZ a TATRASUN, s. r. o. za účelom ďalšieho budovania NTC Poprad, 
v súlade so Zmluvou o spolupráci medzi mestom Poprad a SFZ; 

f Schválenie obstarania ekonomického informačného systému spoločnosti SAP. 
 

Zasadnutie VV SFZ dňa 8. 3. 2016: 

f Schválenie novej organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing s. r. o.; 

f Schválenie zmeny Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2015/16, v 
súvislosti s hradením nákladov klubov FORTUNA ligy a DOXXbet ligy na delegáta stretnutia (per rollam); 

f Schválenie opatrenia voči klubom, ktoré v minulosti zložili vyššiu sumu zábezpeky, než stanovujú 
príslušné ustanovenia Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

 

Zasadnutie VV SFZ dňa 5. 4. 2016: 

f Schválenie Zmluvy o dielo na realizáciu výstavby tréningového ihriska v NTC Poprad; 
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f Schválenie mimoriadneho príspevku na podporu amatérskeho futbalu pre RFZ; 

f Schválenie zmeny počtu účastníkov Projektu výstavby ihrísk s umelou trávou, financovaného a z 
programu UEFA HatTrick IV 

 

Zasadnutie VV SFZ dňa 9. 5. 2016: 

f Schválenie návrhu systému a financovania futbalových akadémií; 

f Schválenie návrhu na zmenu a doplnenie RaPP SFZ, podľa stanoviska FIFA a požiadaviek Zákona o športe; 

f Odporučenie návrhu reorganizácie republikových súťaží mužov v modeli jednej 12 člennej I. ligy a jednej 
16 člennej II. ligy na schválenie konferencii SFZ, konanej 3. 6. 2016 v Bratislave. 

 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 24. 5. 2016: 

f Prerokovanie hospodárenia SFZ a SFZ Marketing s.r.o. za rok 2015 a ich odporučenie na schválenie 
konferencii SFZ, konanej 3. 6. 2016 v Bratislave;  

f Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ a SFZ Marketing s.r.o. na rok 2016 a ich odporučenie na schválenie 
konferencii SFZ, konanej 3. 6. 2016 v Bratislave;  

f Schválenie Smernice SFZ o vzdelávaní trénerov. 
 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 6. 7. 2016: 

f Schválenie nahradenia mesta Sereď mestom Michalovce v projekte výstavby, rekonštrukcie  
a modernizácie futbalových štadiónov a pridelenie dotácie 750 tis. €, pôvodnej určenej mestu Sereď, 
mestu Michalovce;  

f Schválenie nominačných listín delegovaných osôb pre súťažný ročník 2016/17; 

f Schválenie návrhu na zrušenie matričnej komisie SFZ v zmysle článku 51, ods. 2 s) stanov SFZ. 
 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 5. 9. 2016: 

f Schválenie termínov predloženia dokumentácie k vydaniu stavebného povolenia (31. 3. 2017) 
 a dokumentácie k  zahájeniu stavebných prác (30. 6. 2017) pre partnerov, ktorí majú so SFZ  
 podpísanú zmluvu v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov; 

f Schválenie Smernice SFZ o športových odborníkoch v SFZ; 

f Schválenie Smernice SFZ o spôsobe uhrádzania členských príspevkov v SFZ. 
 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 8. 11. 2016: 

f Schválenie návrhu projektu podpory a financovania futbalovej infraštruktúry a pracovnej skupiny
 na posudzovanie predkladaných projektov; 

f Prerokovanie návrhu použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych 
členov  SFZ formou jeho prerozdelenia futbalovým klubom podľa počtu mládežníckych družstiev 
zaradených v súťažiach a jeho odporučenie na schválenie konferencii SFZ, konanej 18. 11. 2016 
v Poprade; 

f Prerokovanie návrhu systému odmeňovania hráčov A reprezentácie SR a jeho odporučenie na schválenie 
konferencii SFZ, konanej 18. 11. 2016 v Poprade.  

 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 2. 12. 2016: 

f Schválenie zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ; 

f Schválenie Smernice o  organizácii a  priebehu zdravotníckeho zabezpečenia futbalových podujatí; 

f Schválenie štadióna NTC Poprad za dejisko finálového stretnutia Slovnaft Cupu 2016/17.  
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Zasadnutie VV SFZ, dňa 7. 2. 2017: 

f Prerokovanie a schválenie stanoviska VV SFZ k odstúpeniu A družstva mužov Spartaka Myjava z FORTUNA 
ligy súťažného ročníka 2016/17; 

f Schválenie návrhu na spoluprácu pri financovaní výmeny prírodného trávnika na štadióne Antona 
Malatinského v Trnave;   

f Schválenie návrhu na zloženie realizačných tímov mládežníckych reprezentačných výberov SR.  
 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 14. 3. 2017: 

f Schválenie návrhu na úpravu hracieho systému FORTUNA ligy od súťažného ročníka 2017/18, v zmysle 
návrhu Prezídia ÚLK; 

f Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ a SFZ Marketing s.r.o. na rok 2017 a ich odporučenie na schválenie 
konferencii SFZ, konanej 31. 3. 2017 v Senci;  

f Schválenie návrhu na zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží SFZ 2016/17, ohľadne odohrania 
kvalifikačných stretnutí o uvoľnené miesto v II. lige mužov. 

 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 11. 4. 2017: 

f Schválenie návrhu na doplnenie obsadenia odborných komisií UEFA na roky 2017 – 2019; 

f Schválenie návrhov na udelenie licencií ÚTM / FA a Grassroots / ÚTM na súťaž. roč. 2017/18;  

f Prerokovanie návrhu vyradenia mesta B. Bystrica z projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 
futbalových štadiónov, prerozdelenie čiastky 1,5 mil. € medzi mestá L. Mikuláš a Lučenec a odporučenie 
návrhu na schválenie konferencii SFZ, dňa 29. 6. 2017 v Poprade.   

 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 1. 5. 2017: 

f Schválenie návrhu na úhradu materiálu pre usporiadateľskú službu futbalových klubov II. ligy, v zmysle 
Smernice o informačnom systéme a bezpečnosti na športových podujatiach; 

f Schválenie termínu stretnutia Česko – Slovenského pohára (23. 6. 2017). 
 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 8. 6. 2017: 

f Schválenie mandátu pre prezidenta SFZ na rokovanie o predĺžení zmluvy s reprezentačnými trénermi SR 
A na ďalší kvalifikačný cyklus; 

f Prerokovanie materiálov konferencie, dňa 29. 6. 2017 v Poprade a ich odporučenie delegátom;  

f Schválenie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Plážovým futbalom Slovensko. 
 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 28. 6. 2017: 

f Schválenie Smernice o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk; 

f Prerokovanie Výročnej správy SFZ za rok 2016 a jej odporučenie na schválenie konferencii SFZ, konanej 
29. 6. 2017 v Poprade;  

f Prerokovanie návrhu zaradenia mesta Dubnica a nahradenia mesta Lučenec mestom Spišská Nová Ves       
v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, a odporučenie návrhu na 
schválenie konferencii SFZ, konanej 29. 6. 2017 v Poprade.   

 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 31. 8. 2017: 

f Schválenie podmienok pre čerpanie dotácie na dobudovanie infraštruktúry pre mládežnícke družstvá vo 
futbalových akadémiách a futbalové akadémie; 

f Schválenie termínovej listiny mládeže – jeseň 2017 a návrhu zloženia realizačných tímov mládežníckych 
reprezentácií; 
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f Schválenie návrhu nominačných listín FIFA pre rok 2018. 
 

 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 3. 10. 2017: 

f Schválenie návrhu prerozdelenia platieb UEFA Solidarity Payment za súťažný ročník 2016/17, 
s pozastavením platieb pre FC VSS Košice a FK Dukla Banská Bystrica, v zmysle znenia stanov SFZ, čl. 
25/5/b;  

f Schválenie návrhu projektu „Vzdelávací a skúšobný modul k organizácii verejných športových podujatí“; 

f Schválenie pozastavenia financovania Slovenského futsalu, až do splnenia uložených povinností. 
 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 7. 11. 2017: 

f Schválenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov; 

f Schválenie výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok  a schvaľovanie kritérií pre posudzovanie 
predložených žiadostí v rámci II. etapy projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej 
infraštruktúry; 

f Schválenie návrhu zmluvy o spolupráci a finančnej podpor futbalovej infraštruktúry športového rezortu 
X-Bionic Sphere v Šamoríne; 

f Schválenie návrhu na zvolanie volebnej konferencie SFZ na deň 2. 2. 2018. 
 

Zasadnutie VV SFZ, dňa 12. 12. 2017: 

f Prerokovanie a odporučenie návrhu programu volebnej konferencie SFZ na schválenie jej delegátom;  

f Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018 s odporučením predkladateľovi zapracovať pripomienky 
vznesené na zasadnutí; 

f Schválenie štadióna Antona Malatinského v Trnave za dejisko finálového stretnutia súťaže Slovnaft Cup 
2017/18; 

f Schválenie zmeny a doplnenia Poriadku Komory SZ pre riešenie sporov. 

Súčasťou takmer každého zasadnutia VV SFZ v tomto období bola aj aktuálna informácia o priebehu 
realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. 
 

2. Riadne konferencie SFZ: 

Riadna konferencia SFZ dňa 6. 6. 2014 Senec 

a) Schválila návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a ÚLK do 30. 6. 2015; 
b) Za predsedu komory SFZ pre riešenie sporov zvolila p. Miroslava Hliváka; 
c) Za podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov zvolila p. Žanetu Surmajovú. 

 

Riadna konferencia SFZ dňa 28. 11. 2014 Senec 

a) Schválila Strategický plán rozvoja futbalu na roky 2015 – 2018; 
b) Schválila návrh na predĺženie zmluvy o spolupráci medzi SFZ a ÚLK do 30. 6. 2018; 
c) Schválila účel, výšku a  termíny čerpania úveru na projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby 

futbalových štadiónov; 
d) Poverila prezidenta SFZ naďalej rokovať s bankou o definitívnych podmienkach poskytnutia  úveru 

a zároveň, v súlade s ich závermi a podľa čl. 55, ods. 2 stanov SFZ, udelila súhlas prezidentovi SFZ na 
uzavretie zmluvy o úvere na financovanie Projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových 
štadiónov; 
K plneniu uznesenia: Odpočet plnenia uznesenia bol vykonaný na konferencii SFZ, konanej v marci 2015 
v B. Bystrici. Vo februári 2015 bola podpísaná úverová zmluva medzi SFZ a SZRB o čerpaní úveru vo výške 
2.7 mil. €. na výstavbu štadióna v Trnave. 

e) Schválila účtovné závierky SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. za rok 2013, vrátane rozdelenia ich hospodárskeho 
výsledku za rok 2013. 
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Riadna konferencia SFZ dňa 20. 3. 2015 Banská Bystrica 

a) Schválila návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s. r. o. na rok 2015. 
 

Riadna konferencia SFZ dňa 14. 6. 2015 Žilina 

a) Schválila Vojtecha Christova za čestného člena SFZ; 
b) Neschválila návrh na reorganizáciu republikových súťaží mužov od súťažného ročníka 2016/17; 
c) Neschválila návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ. 
 

Riadna konferencia SFZ, dňa 3. 6. 2016 Bratislava 

a) Schválila Výročnú správu SFZ za rok 2015; 
b) Schválila účtovné závierky SFZ a SFZ Marketing s.r.o. za rok 2015; 
c) Schválila návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing s.r.o. na rok 2016; 
d) Schválila Jozefa Marka za čestného člena SFZ; 
e) Schválila návrh reorganizácie II. ligy mužov od súťažného ročníka 2017/18; 
f) Zvolila Pavla Šípoša za člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu; 
g) Potvrdila Jána Liptáka do funkcie kontrolóra SFZ; 
h) Schválila výšku, termín  splatnosti  a účel  použitia členského  príspevku  riadnych, pridružených  
 a individuálnych členov SFZ. 
K plneniu uznesenia: Členské príspevky, vyzbierané na súťažný ročník 2016/17 v celkovej výške 513 446 € boli 
prerozdelené futbalovým klubom podľa počtu ich aktívnych mládežníckych družstiev v čiastkach 435 882,80 € 
a 77 563,09 €. Čiastka na jedno družstvo predstavovala necelých 186 €. 
 
Riadna konferencia SFZ, dňa 18. 11. 2016 Poprad 

a) Pri príležitosti 40. výročia zisku titulu majstra Európy 1976 za čestných členov SFZ schválila 21 hráčov 
a trénerov vtedajšieho tímu ČSSR;  

b) Prezidentovi SFZ udelila mandát uzatvoriť s mestom Trnava zmluvu o bezodplatnom užívaní Štadióna 
Antona Malatinského po dobu 20 rokov odo dňa vydania kolaudačného rozhodnutia;   

c) Schválila návrh na systém odmeňovania reprezentantov SR A; 
d) Schválila návrh na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených 

a individuálnych členov SFZ.    
 
Riadna konferencia SFZ, dňa 31. 3. 2017 Senec 

a) Schválila návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing s.r.o. na rok 2017; 
b) Zvolila Tibora Végha za člena VV SFZ – zástupcu profesionálneho futbalu; 
c) Schválila návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ – v súvislosti so zmenou sídla SFZ. 
 
Riadna konferencia SFZ, dňa 29. 6. 2017 Poprad 

a) Schválila Výročnú správu SFZ za rok 2016; 
b) Schválila účtovné závierky SFZ a SFZ Marketing s.r.o. za rok 2016, vrátane schválenia rozdelenia ich 

hospodárskeho výsledku za rok 2016; 
c) Schválila návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z odčleneného projektu výstavby štadióna 

v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových 
štadiónov; 

d) Rozhodla o výške členského príspevku členov SFZ a o spôsobe použitia členského; 
K plneniu uznesenia: Členské príspevky, vyzbierané na súťažný ročník 2017/18 v celkovej výške 471 688 €, 
boli k 15. 12. 2017 prerozdelené futbalovým klubom podľa počtu ich aktívnych mládežníckych družstiev. 
Čiastka na jedno družstvo predstavovala 170,4 €. Príspevky vyzbierané po 30.11.2017 budú do klubov 
prerozdelené do 15. 7. 2018. 

e) Schválila návrh na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a) Zákona č. 
440/2015 Z. z. o športe; 

f) Zvolila členov volebnej komisie SFZ. 
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Slovenský futbalový zváz
LukáŠ Pitek
VedÚci legislatívno-právneho oddelenia
Tomášikova 30C
821 0l Bratislava

wvtw.akss.sk

V Bratislave, dňa 03.11.2017

VEC: Pntirrdenie právneho zástupcu Slovenského futbalového zvázu

Vážený pán Pitek,

na základe žiadosti Slovenského futbalového zvázu, so sídlom TomáŠikova 30C,
821 0l Bratislava, IČO: 00 687 308, registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky pod č. VVS/1-909/90-91 (.d'alej len ,,Slovenský futbaýlový zváz"), si Vám
advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08
Bratislava, IČO: 36 862 711, zapÍsaná v obch'odnom registri Okresného sÚdu Bra'tislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 57530/B (d'alej len ,,advokátska kancelária"), ako právny
zástupca Slovenského futbalového zvázu, dovol'uje zaslať požadované informácie
týkajúce sa Slovenského futbalového zvázu.

1. Advokátska kancelária má vedomosť o nižšie uvedených prebiehajúcich súdnych
sporoch, v ktorých je Slovenský futbalový zváz stranou sporu ako žalovaný:

a) žalobca: Ing. Miroslav Sádovský STAVEBNÁ FIRMA SÁDOVSKÝ, so sídlom
Hviezdoslavova 19, 949 11 Nitra, IČO: 11 780 754 (d'alej len ,,Ing. Miroslav
Sádovský"), proti žalovanému: Slovenský futbalový zváz o zaplatenie 26.555,14
EUR spríslušenstvom, vedený na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn.
22Cb/7/2006.

Ing. Miroslav Sádovský podal dňa 21.10.2005 návrh na vydanie platobného rozkazu,
ktorým sa domáhal zaplatenia 800.000,- SKK s úrokom z omeškania 0,1"!/o za každý
deň omeŠkania, od dňa 10.10.2003 až do zaplatenia, vrátane trov konania
a právneho zastÚpenia v sume 25.550,- SKK.
Okresný sÚd Bratislava III vydal dňa 30.11.2005 platobný rozkaz sp. zn.
39ROB/1571/05-53, ktorým vyhovel návrhu Ing. Miroslava Sádovského vyššie.

w
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Slovenský futbalový zváz podal prostredníctvom svojho právneho zástupcu proti
platobnému rozkazu Okresného súdu Bratislava III sp. zn. 39ROB/1571/05-53
v zákonnej lehote odpor.
Vpredmetnej právnej veci sa uskutočnili pojednávania dňa 21.02.2006, dňa
20.06.2006, dňa 28.02.2008, dňa 22.04.2008 a dňa 17.06.2008.
Okresný súd Bratislava III dňa 17.06.2008 rozsudkom pod sp. zn 22Cb/7/2006-564
zaviazal Slovenský futbalový zváz na zaplatenie 458.000,- SKK sÚrokom
z omeškania 0,lo/o denne od 11.10.2003 do zaplatenia, ako aj na čiastoČnÚ náhradu
trov konania za súdny poplatok vsume s.soo,- SKK, trov znalečného vsume
12.267,- SKK a trov právneho zastúpenia v sume 24.289,31 SKK, a to všetko do
troch dní od právoplatnosti rozsudku sp. zn 22Cb/7/2006-564.
Slovenský futbalový zváz podal dňa 07.08.2008 proti rozsudku Okresného súdu
Bratislava III zo dňa 17.06.2008, sp. zn 22Cb/7/2006-564, odvolanie. Zároveň proti
uvedenému rozsudku podal dňa 07.08.2008 odvolanie aj Ing. Miroslav Sádovský.
Krajský súd v Bratislave nariadil na deň 04.02.2009 pojednávanie vo vyššie uvedenej
právnej veci, na ktorom vyhlásil uznesenie sp. zn. 3Cob/257/2008-677, ktorým
rozsudok Okresného súdu Bratislava III zo dňa 17.06.2008, sp. zn 22Cb/7/2006-
564, zrušil a vec vrátil Okresnému sÚdu Bratislava III na d'alšie konanie.
Vpredmetnej právnej veci sa na Okresnom súde Bratislava III uskutočnili
pojednávania dňa 12.05.2009, dňa 05.11.2009, dňa 25.11.2010 a dňa 14.04.2011.
Na pojednávaní dňa 14.04.2011 0kresný súd Bratislava III rozhodol rozsudkom pod
sp. zn 22Cb/7/2006-953, ktorým zaviazal Slovenský futbalový zváz na zaplatenie
26.555,14 EUR s úrokom z omeškania 0,lo/o denne od 11.10.2003 do zaplatenia, ako
aj čiastočnú náhradu trov konania za súdny poplatok vsume 1.327,76 EUR, za
odvolanie 692,- EUR, trov znalečného v sume 2.808,21 EUR a trov právneho
zastúpenia v sume 10.613,74 EUR, a to všetko do troch dní od právoplatnosti
rozsudku sp. zn 22Cb/7/2006-953.
Slovenský futbalový zváz podal dňa 27.05.2011 odvolanie proti rozsudku Okresného
súdu Bratislava III zo dňa 14.04.2011, sp. zn 22Cb/7/2006-953.
Krajský súd v Bratislave na pojednávaní dňa 19.12.2012 vyhlásil rozsudok pod sp.
zn. 3Cob/301/2011-1045, ktorým rozsudok Okresného súdu Bratislava III pod sp. zn
22Cb/7/2006-953 zo dňa 14.04.2011 zmenil tak, že žalobu zamietol.
Následne Ing. Miroslav Sádovský podal proti predmetnému rozsudku Krajského súdu
v Bratislave sp. zn. 3Cob/301/2011-1045 dovolanie.
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením č. k. 20bdo/36/2014 zo dňa
29.10.2015 rozhodol tak, že rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn.
3Cob/301/2011-1045 zo dňa 19.12.2012 zrušil avec vrátil Krajskému súdu
v Bratislave na d'alšie konanie.
Krajský súd v Bratislave uznesením sp. zn 3Cob/350/2015-1102 zo dňa 28.02.2015
následne rozhodol tak, že rozsudok Okresného súdu Bratislava III sp. zn.
22Cb/7/2006-953 zo dňa 14.04.2011 zrušil a vec vrátil Okresnému súdu Bratislava
III na d"alšie konanie.

b) žalobca: 1. FC TATRAN, a.s., so sídlom Čapajevova 47, 080 0l Prešov, IČO:
36503975 (d'alej len ,,1. FC TATRAN, a.s."), proti žalovanému: Slovenský
futbalový zváz o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia orgánu záujmovej
samosprávy č. 7/2013 zo dňa 21.10.2013, vedený na Okresnom súde Bratislava II
pod sp. zn. 505/1/2014.

Spoločnosť 1. FC TATRAN, a.s. podala dňa 17.12.2013 žalobu vo vyšŠie uvedenej
právnej veci, ktorou sa domáha preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia
Odvolacej komisie Slovenského futbalového zvázu č. 7/2013 zo dňa 21.10.2013
a navrhuje, aby súd napadnuté rozhodnutie, ako aj rozhodnutie Disciplinárnej
komisie Slovenského futbalového zvázu č. 182 zo dňa 07.09.2013 zrušil a vec vrátil
Slovenskému futbalovému zvázu na d'alšie konanie.
Vpredmetnej právnej veci sa uskutočnili pojednávania dňa 28.10.2015 adňa
05.02.2016.
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Okresný sÚd Bratislava II dňa 05.02.2016 rozsudkom pod sp. zn. 505/1/2014-217
zrušil rozhodnutie Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zvázu č. 182
zo dňa 07.09.2013 a rozhodnutie Odvolacej komisie Slovenského futbalového zvázu
sp. zn. 7/2013 zo dňa 21.10.2013 podl'a § 250j ods. 3 0bčianskeho súdneho
poriadku a vec vrátil Slovenskému futbalovému zvázu na d'alšie konanie.
Slovenský futbalový zváz podal dňa 20.04.2016 proti rozsudku Okresného súdu
Bratislava II sp. zn. 505/1/2014-217 odvolanie. Vec je vsúčasnosti vedená na
Krajskom sÚde v Bratislave pod sp. zn. lSo/1/2016.

c) žalobca: 1. FC TATRAN, a.s. proti žalovanému: Slovenský futbalový zváz
o preskÚmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia orgánu záujmovej samosprávy
č. OK/6/2013 zo dňa 21.10.2013, vedený na Okresnom súde Bratislava II pod sp.
zn. 66S/1/2015.

SpoloČnosť 1. FC TATRAN, a.s. podala dňa 10.12.2013 žalobu vo vyššie uvedenej
právnej veci, ktorou sa domáha preskÚmania zákonnosti postupu a rozhodnutia
Odvolacej komisie Slovenského futbalového zvázu sp. zn. OK/6/2013 zo dňa
21.10.2013 anavrhuje, aby súd napadnuté rozhodnutie, ako aj rozhodnutie
Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zvázu č. 350 zo dňa 17.10.2013
zrušil a vec vrátil Slovenskému futbalovému zvázu na d'alŠie konanie.
Okresný sÚd Bratislava II vytýČil pojednávanie vo vyššie uvedenej právnej veci na
24.11.2017.

d) žalobca: SPARTAK MYJAVA a. s., so sídlom Hodžova 261/1, 907 0l Myjava, IČO:
46 699 821 (d"alej len ,,SPARTAK MYJAVA a. s."), proti žalovanému: Slovenský
futbalový zváz o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia č. 4/2017 zo dňa 30.03.2017,
vedený na Krajskom súde v Bratislave, sp. zn. 15/131/2017.

Spoločnosť SPARTAK MYJAVA a. s. podala dňa 12.06.2017 správnu žalobu vo vyŠŠie
uvedenej právnej veci, ktorou sa domáha preskÚmania zákonnosti rozhodnutia
Odvolacej komisie Slovenského futbalového zvázu č. 4/2017 zo dňa 30.03.2017
a navrhuje, aby súd napadnuté rozhodnutie, ako aj rozhodnutie Disciplinárnej
komisie Slovenského futbalového zvázu č. U 561 zo dňa 16.02.2017 zrušil a vec
vrátil Slovenskému futbalovému zvázu na d'alšie konanie. Zároveň sa spoločnosť
SPARTAK MYJAVA a. s. domáhala priznania odkladného účinku správnej žalobe.
Krajský súd v Bratislave uznesením pod sp. zn. 15/131/2017-116 zo dňa 11.08.2017
rozhodol, ze správnej žalobe spoločnosti SPARTAK MYJAVA a. s. priznáva odkladný
účinok.

Advokátska kancelária nemá vedomosť o d'alších prebiehajúcich súdnych sporoch,
v ktorých je žalovaný Slovenský futbalový zváz.

2. Advokátska kancelária má vedomost" o nižšie uvedených prebiehajúcich súdnych
sporoch, v ktorých je Slovenský futbalový zváz stranou sporu ako žalobca:

a) žalobca: Slovenský futbalový zváz proti žalovanému: Ing. Miroslav Sádovský
o zaplatenie 60.745,02 EUR, vedený na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn.
23Cb/414/2015.

Slovenský futbalový zváz podal dňa 21.10.2015 žalobu vo vyššie uvedenej právnej
veci, ktorou sa domáha zaplatenia 60.745,02,- EUR.
Okresný súd Bratislava III vydal dňa 15.12.2015 platobný rozkaz
sp. zn. 23Cb/414/2015-69 ktorým uložil Ing. Miroslavovi Sádovskému, aby do 15 dní
odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatil Slovenskému futbalovému zvázu
sumu 60.745,02 EUR, nahradil trovy konania v sume 3.644,50 EuR a trovy právneho
zastúpenia v sume 1.330,66 EUR právnemu zástupcovi Slovenského futbalového
zvázu, alebo aby v tej istej lehote podal odpor.



4

Ing. Miroslav Sádovský podal prostredníctvom svojho právneho zástupcu dňa
07.01.2016 odpor proti vyšŠie uvedenému platobnému rozkazu a následne navrhol
prerušenie konania v tejto právnej veci do právoplatného skonČenia konania
vedenom na Krajskom súde v Bratislave, č. k. 3Cob/301/2011.
Okresný súd Bratislava III uznesením pod sp. zn. 23Cb/414/2015-102 zo dňa
09.11.2016 rozhodol o prerušení konania až do právoplatného skončenia konania
vedeného na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 22Cb/7/2006 (v právnej veci
žalobcu: Ing. Miroslav Sádovský proti žalovanému: Slovenský futbalový-zváz
o zaplatenie 26.555,14 EUR s príslušenstvom).

b) žalobca: Slovenský futbalový zváz proti žalovanému: Futbalový klub BODVA,
Moldava nad Bodvou, so sídlom Rožňavská 1305, 045 0l Moldava nad Bodvou, IČOÍ
42 407 567 (d'alej len ,,Futbalový klub BODVA"), o zaplatenie 8.765,- EUR
s príslušenstvom, vedený na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 45C/59/2016.

Slovenský futbalový zváz podal dňa 29.02.2016 žalobu vo vyššie uvedenej právnej
veci, ktorou sa domáha zaplatenia 8.765,- EUR spríslušenstvom ztitulu
bezd6vodného obohatenia.
V predmetnej právnej veci sa uskutočnili pojednávania dňa 18.10.2016 adňa
28.03.2017.

Okresný súd Bratislava III rozsudkom pod sp. zn. 45C/59/2016-133 zo dňa
28.03.2017 zaviazal Futbalový klub BODVA na zaplatenie 8.7651- EUR spolu s 5,05o/o
ročným Úrokom z omeškania zo sumy 6.950,- EUR od 05.09.2015 do zaplatenia,
5,05'/o roČným Úrokom zomeŠkania zo sumy 1.815,- EUR od 19.06.2015 do
zaplatenia, a to do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
Futbalový klub BODVA podal dňa 10.05.2017 proti rozsudku Okresného sÚdu
Bratislava III sp. zn. 505/1/2014-217 odvolanie.

Advokátska kancelária nemá vedomosť o d'alŠích prebiehajÚcich súdnych sporoch,
v ktorých je žalobcom Slovenský futbalový zváz.

Pri koncipovaní vyššie uvedených potvrdení vychádzala advokátska kancelária
zo svojich evidencií a registrov, avŠak nie je možné vylúčiť, že Slovenský futbalový zváz
je stranou v iných sporových veciach, v ktorých vŠak advokátska kancelária Slovenský
futbalový zváz nezastupuje a o ktorých advokátska kancelária nemá vedomosť.

V prípade, ak bude potrebné uviesť podrobnejšie informácie ku ktorémukol'vek
z vyššie uvedených súdnych sporov, advokátska kancelária je pripravená toto potvrdenie
na základe žiadosti Slovenského futbalového zvázu doplniť.

S Úctou,
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50UKEí'{íK - šTRPKAí, s. r. o.
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advokátska kancelária'
SOUKENÍK - Š'STRPKA, s. r. o.

JUDr. David Soukeník, LLM
konatel' a advokát


