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Zápisnica  
z riadnej konferencie Slovenského futbalového zväzu,  

ktorá sa konala 18. novembra 2016 v Poprade 
 
 
Riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu, sídlo: Trnavská cesta 100, Bratislava, IČO: 00687308 
(ďalej len „SFZ“) bola výkonným výborom SFZ (ďalej len “VV SFZ”)  stanovená na 18. novembra 2016 do 
Hotela Aquacity v Poprade so začiatkom o 11:00 hod., aby prerokovala a rozhodla o záležitostiach 
uvedených v tomto programe zasadnutia: 
 
 
Program zasadnutia riadnej konferencie SFZ: 
1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie) 
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie 
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ 
4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky) 
5. Schvaľovanie návrhu na prijatie čestných členov SFZ 
6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ 
7. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových 

štadiónov 
8. Schvaľovanie návrhu na systém odmeňovanie reprezentantov SR „A“ 
9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ  
10. Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a 

individuálnych členov SFZ 
11. Diskusia 
12. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 
 
 
1. Otvorenie  
Na úvod bola krátka video-prezentácia, ktorá predstavila projekty SFZ a úspechy futbalových 
reprezentácií v roku 2015 a 2016.  
Prezident SFZ privítal čestného prezidenta SFZ pána Františka Laurinca a ďalších  hostí a delegátov.  
Prezident SFZ skonštatoval, že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami SFZ (čl. 45 ods. 4 písm. 
a.).  
 
 
Prezident SFZ vyzval predsedu mandátovej komisie SFZ, pána Michala Mertinyáka, aby predniesol správu 
mandátovej komisie. 
 
Mandátová komisia SFZ po skontrolovaní prezenčných listín skonštatovala, že na riadnu konferenciu boli 
pozvaní 4 hostia, z ktorých prítomných boli 3 hostia, čo predstavuje 75 %, ďalej bolo pozvaných 58 
delegátov za regionálne a oblastné futbalové zväzy, z ktorých je prítomných 57 delegátov, čo 
predstavuje 98,3 %, 24 delegátov bolo pozvaných ako zástupcovia klubov dvoch najvyšších futbalových 
súťaží mužov, z ktorých je prítomných 22, čo predstavuje 91,7 % a 5 delegátov bolo pozvaných za 
riadnych členov SFZ, z ktorých je prítomných 5, čo predstavuje 100 % účasť. Z celkového počtu 87 
delegátov s právom hlasovať je prítomných 84 delegátov, čo predstavuje 96,6 % účasť.   
Na základe uvedeného predseda mandátovej komisie skonštatoval, že riadna konferencia je 
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uznášaniaschopná.  
Následne prezident SFZ poveril vedením konferencie I. viceprezidenta SFZ a predsedu VsFZ, pána 
Richarda Havrillu. 
Prezident SFZ vyzval čestného prezidenta a člena VV UEFA p. Františka Laurinca o krátky príhovor.  
Čestný prezident SFZ pozdravil úradujúceho prezidenta SFZ, členov VV SFZ, hostí a delegátov SFZ. Ako 
člen VV UEFA odovzdal pozdrav pre SFZ od nového prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina a rovnako od 
bývalého prezidenta UEFA Michela Platiniho. Informoval hostí a delegátov konferencie SFZ o stave 
a situácii v UEFA a FIFA za posledné polročné obdobie. Hovoril o podpore VV UEFA pre novozvoleného 
prezidenta FIFA Gianniho Infantina. Rovnako sa dotkol témy organizácie MS 2018 v Rusku a priebehu 
organizácie a príprav na MS v Rusku. Čestný prezident SFZ informoval delegátov o zvolení nového 
prezidenta UEFA,  48 ročného právnika a predsedu Slovinského futbalového zväzu Aleksandra Čeferina. 
Na základe uvedeného ešte poznamenal, že UEFA ako organizácia je vo výbornej „kondícii“. Čestný 
prezident SFZ sa zmienil aj o novom formáte UEFA Champions League, ktorý sa aplikuje od nového 
ročníka 2017/2018. Pochválil postup reprezentácie SR „A“ na ME 2016 vo Francúzsku a postup 
reprezentácie SR U21 na ME 2017 do Poľska. Na záver príhovoru poďakoval prezidentovi SFZ, členom VV 
SFZ a delegátom ÚLK, RFZ a ObFZ a zaželal pevné zdravie a všetko dobré do ďalšej práce. 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o správe mandátovej komisie. Správa bola vzatá 
na vedomie jednomyseľne.  
  
Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
2. Schvaľovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, voľba členov mandátovej komisie a členov 
návrhovej komisie 
Predsedajúci oznámil prítomným, že bude nasledovať procedurálny úvod konferencie, a to schvaľovanie 
skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov mandátovej komisie a členov návrhovej komisie. 
  
Ďalej informoval, že po dohode s navrhnutým predsedom návrhovej komisie bude pri každom hlasovaní 
zobrazený návrh uznesenia, o ktorom bude konferencia hlasovať verejným hlasovaním, ak v priebehu 
bodu programu nebude tento návrh uznesenia zmenený.  
 
Za skrutátorov konferencie sú navrhnutí títo páni: Ján Fašung (hlavný skrutátor), František Ferenc, 
Michal Kalný a Vladimír Medveď. 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu uznesenia. Návrh bol schválený 
jednomyseľne. 
 
Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí pani Mária Berdisová a páni Ľubomír Golis a Vendelín 
Novysedlák.  
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu uznesenia. Návrh bol schválený 
jednomyseľne.  
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Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
  
Ďalším hlasovaním bolo schvaľovanie členov mandátovej komisie. Za členov mandátovej komisie boli 
navrhnutí títo páni: Milan Baxa (BFZ), Ivan Gróf (ZsFZ), Pavol Beťko (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Michal 
Mertinyák (ÚLK), Milan Vojtek (SFZ). Za predsedu navrhli navrhnutí členovia mandátovej komisie p. 
Michala Mertinyáka.  
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu uznesenia. Návrh bol schválený 
jednomyseľne. 
 
Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
 
Posledným hlasovaním bolo schvaľovanie členov návrhovej komisie. Za členov návrhovej komisie boli 
navrhnutí títo páni: Milan Lônčík (BFZ), Peter Kováč (ZsFZ), Ján Čilík (SsFZ), Štefan Vaľko (VsFZ), Rastislav 
Otruba (ÚLK), Peter Dedík (SFZ). Za predsedu navrhli navrhnutí členovia návrhovej komisie pána Štefana 
Vaľka. 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o tomto návrhu. Návrh bol schválený 
jednomyseľne. 
 
Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo prijaté.  
 
  
3. Schvaľovanie programu konferencie SFZ 
Predsedajúci informoval prítomných, že VV SFZ na svojom zasadnutí 08.11.2016 schválil návrh programu 
konferencie, ktorý bol delegátom poslaný v pozvánke s tým, že do začiatku konferencie neobdržal žiadne 
návrhy na zmenu alebo doplnenie programu. Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali 
o navrhovanom programe konferencie.  
 
Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 2 
Nehlasovalo: 0 
 
Program bol schválený 82 delegátmi konferencie, 0 bol proti a dvaja sa zdržal hlasovania. Návrh 
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programu konferencie SFZ bol schválený. 
 
Následne predsedajúci oboznámil prítomných delegátov s organizačnými pokynmi ohľadom prihlásenia 
sa do diskusie k jednotlivým bodom programu a v súvislosti s obsahom a spôsobom schvaľovania 
pozmeňujúcich návrhov.  
 
Uvedené uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky)  
Predsedajúci krátko predstavil jednotlivých laureátov na udelenie ocenenia zlatý odznak SFZ, ktorý bol 
laureátom udelený na základe rozhodnutia VV SFZ. 
 
Predsedajúci vyzval prezidenta SFZ, aby odovzdal ocenenia SFZ. 
 
Zlatý odznak SFZ si z rúk prezidenta SFZ a predsedajúceho prevzal p. MUDr. Bartolomej Magyar, p.  
Vladimír Gavalier, p. Mikuláš Bojko (cenu prevzal predseda BFZ) a p. Milan Bródy. 
 
5. Schvaľovanie návrhu na prijatie čestných členov SFZ  
Predsedajúci uviedol  návrh, prijať za čestných členov SFZ p. Antona Ondruša, Mariána Masného, 
Kolomana Gögha (in memoriam), Ladislava Jurkemika, Alexandra Vencela, Jána Švehlíka, Jozefa 
Čapkoviča, Dušana Galisa, Jána Pivarníka, Jozefa Módera, Pavla Bíroša, Karola Dobiáša, Dušana Herdu, 
Pavla Michalíka, Jaroslava Polláka, Antonína Panenku, Františka Veselého (in memoriam), Františka 
Štambachera, Iva Viktora, Zdenka Nehodu a Václava Ježka (in memoriam), a to pri príležitosti 40. výročia 
získania titulu Majstrov Európy z roku 1976. 
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o uznesení za prijatie uvedených osôb za 
čestných členov SFZ. 
 
Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Predsedajúci poznamenal, že odovzdanie plakety čestného člena SFZ sa uskutoční na jar 2017 pri 
príležitosti oficiálneho otvorenia Siene slávy Slovenského futbalového zväzu. 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 

6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ 
Predsedajúci uviedol tento bod a následne odovzdal slovo členovi VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 
a zakladajúcemu členovi Učenej právnickej spoločnosti p. Petrovi Sepešimu, ktorý delegátom krátko 
predstavil občianske združenie Učená právnická spoločnosť a jej činnosť, ciele a hlavne spoluprácu 
Učenej právnickej spoločnosti so SFZ.  
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o uznesení, ktorým bude za pridruženého člena 
SFZ zvolená Učená právnická spoločnosť. 
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Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 

7. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových 
štadiónov 
 
Predsedajúci uviedol a následne odovzdal slovo manažérovi pre strategické projekty p. Petrovi Dedíkovi, 
ktorý informoval delegátov o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 
futbalových štadiónov. V projekte prišlo z rôznych dôvodov k odstúpeniu 3 miest, a to Topoľčany, Levice 
a Dolný Kubín, ktorí boli nahradené Skalicou, Žiarom n. Hronom, Sereďou a následne ešte jednému 
nahradeniu mesta Sereď mestom Michalovce. Delegátom oznámil, že ku dňu konania konferencie SFZ 
boli s 19 partnermi podpísané zmluvy o spolupráci s výnimkou Dukla BB, ktorého štadión je vo 
vlastníctve MO SR. Informoval delegátov o financovaní a o prácach na jednotlivých štadiónoch. Pán 
Peter Dedík ukázal delegátom fotografickú dokumentáciu o stave výstavby jednotlivých štadiónoch a 
poukázal aj na úskalia pri prácach a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 
futbalových štadiónov. Ďalej predniesol pohľad na  vstup SFZ ako akcionára do CITY aréna a. s. Trnava, 
ktorý je z hľadiska ekonomického aj právneho rizikový a po konzultácii s audítorom SFZ bolo VV SFZ 
prijaté riešenie zriadenia vecného bremena na nehnuteľnosti tvoriace štadión Antona Malatinského 
v Trnave, namiesto nadobudnutia 51% majetkovej účasti na základnom imaní prevádzkovateľa štadióna. 
Rokovania s mestom Trnava boli v tejto súvislosti pozitívne a celý proces je už v štádiu prípravy. 
Projektový manažér p. Dedík poprosil prezidenta SFZ o vyjadrenie sa, resp. o doplnenie infomácií 
k uvedenému bodu konferencie. Prezident SFZ delegátom ozrejmil postup a postoj k vstupu SFZ do 
spoločnosti CITY aréna a. s..   
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovných zneniach uznesení: 
 

1. konferencia SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. 

 
2. zrušuje mandát pre prezidenta SFZ schválený uznesením konferencie SFZ zo dňa 03.06.2016 

k bodu 12 
 

3. schvaľuje návrh na zabezpečenie bezodplatného užívania futbalového štadióna Antona 
Malatinského v Trnave cez zriadenie vecného bremena spočívajúceho v oprávnení SFZ 
bezodplatne užívať futbalový štadión po dobu 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na nehnuteľnosti tvoriace futbalový štadión, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava    

 
4. udeľuje prezidentovi SFZ mandát uzatvoriť s mestom Trnava zmluvu o zriadení vecného 

bremena spočívajúceho v oprávnení SFZ bezodplatne užívať futbalový štadión Antona 
Malatinského v Trnave po dobu 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
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Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo prijaté. 
 
 

8. Schvaľovanie návrhu na systém odmeňovanie reprezentantov SR „A“ 
 
Predsedajúci vyzval prezidenta SFZ, aby vysvetlil delegátom zaradenie tohto bodu do programu 
konferencie. Prezident SFZ prezentoval delegátom návrh dohody o odmene hráčov a realizačného tímu 
reprezentácie SR „A“, ktorý bol schválený v súlade so Štatútom reprezentanta na zasadnutí VV SFZ dňa 
05.09.2016. Obsahom dohody bola odmena hráčov za kvalifikačný a priateľský zápas v závislosti od 
súpera a výsledku a návrh rozdelenia prémií od FIFA v prípade postupu na finálový turnaj MS 2018. 
Prezident SFZ uviedol, že odmena bude vyplatená vo výške 50 % po skončení zápasu a zvyšná časť vo 
výške 50 % v úhrne za všetky odohraté zápasy bude vyplatená len v prípade postupu reprezentácie na 
finálový turnaj. Následne doplnil, že systém štartovného navrhovaní hráčmi reprezentácie SR „A“ je 
nemotivačný a za spravodlivejší systém odmeňovania považuje vyššie uvedený návrh schválený VV SFZ.  
 
K tomuto bodu vzniesol pripomienku p. Suchý. Uviedol, že odmeňovanie reprezentantov SR „A“ mužstva 
je vecou VV SFZ, ktorému bola daná plná dôvera a mandát konferenciou SFZ. Rovnako poznamenal, že 
VV SFZ vyrieši túto citlivú tému odmeňovania. Na záver predniesol pozmeňovací návrh na vypustenie 
tohto bodu programu z programu konferencie SFZ. 
 
Prezident SFZ odpovedal na návrh  p. Suchého a ozrejmil, že VV SFZ sa nechce zbavovať zodpovednosti, 
ale chce, aby sa všetci delegáti konferencie SFZ oboznámili a stotožnili s modelom SFZ na odmeňovanie 
reprezentantov SR „A“ mužstva.  
 
Návrh pripomienkoval aj p. Lônčík. Vyjadril sa k systému odmeňovania reprezentantov SR „A“ a súhlasil 
s návrhom, i keď podotkol, že mu chýba stručný prehľad odmeňovania za minulé reprezentačné cykly. 
Rovnako sa stotožnil s vyjadrením p. Suchého a podporil dôveru VV SFZ v riešení tejto otázky. 
Poznamenal tiež, že ani  delegátom nie sú známe konkrétne sumy odmien.  
Prezident SFZ ozrejmil systém odmeňovania po jeho zvolení do funkcie. V minulosti fungoval systém 
štartovného. Pred reprezentačným cyklom o postup na ME 2016 vo Francúzsku zaviedlo SFZ nový model 
odmeňovania, ktorý spočíval v motivačnom systéme, ktorý sa uplatnil aj na nový reprezentačný cyklus o 
postup na MS 2018 v Rusku. Prezident podotkol, že zaradením tohto bodu do programu konferencie išlo 
len o zavedenie princípu a nie o zbavovanie sa zodpovednosti VV SFZ. Opätovne požiadal delegátov, aby 
zvážili návrh systému odmeňovania reprezentantov SR „A“ mužstva a návrh podporili. 
 
Predsedajúci odovzdal slovo členovi VV SFZ p. Paršovi, ktorý sa vyjadril k jednotlivým pripomienkam 
delegátov.  

 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na systém odmeňovania reprezentantov SR „A“. 
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Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 78 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 6  
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 

9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ 
 
Predsedajúci vyzval prekladateľa návrhu p. Lukáša Piteka – vedúceho legislatívno-právneho oddelenia 
SFZ, aby bod uviedol. Vedúci LPO SFZ p. Pitek pozdravil prezidenta SFZ, členov VV SFZ, hostí a delegátov 
konferencie. Uviedol, že dôvodom na zmenu a doplnenie stanov SFZ je zmena a doplnenie Licenčnej 
smernice SFZ na zasadnutí VV SFZ a upravenie spôsobu hlasovania VV SFZ v prípade neobsadenia 
všetkých miest VV SFZ. Predniesol delegátom jednotlivé pozmeňovacie návrhy na zmenu a doplnenie 
stanov SFZ v znení: 
 

1. v článku 40 odsek 5 znie: 
„Na volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby prezidenta, 
ostatných členov výkonného výboru, predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie, predsedu a 
podpredsedu odvolacej komisie, predsedu a podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného 
konania a predsedu a podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania.“ 

2. v článku 48 sa za odsek 4 dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie: 
„Pri voľbe člena výkonného výboru podľa článku 48 ods. 2 písm. f.) je rozhodujúce, aby bol 
kandidát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro 
alebo iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje 
žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi 
SFZ.“ 

3. v článku 50 odsek 3 sa vypúšťa slovo „(8)“ sa za slová „všetkých členov výkonného výboru“ sa 
vkladá „určená podľa článku 52 ods. 2“ 
 
Nové znenie článku: 
Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov výkonného výboru určená 
podľa článku 52 ods. 2 (8) alebo ak sa má rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie 
konferencie a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je prezident povinný zvolať mimoriadne 
zasadnutie výkonného výboru do 7 dní d doručenia žiadosti alebo od vzniku dôvodu na zvolanie 
mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru. 

4. v článku 52 odsek 2 sa na konci pripája veta: 
„Ak v čase zasadnutia výkonného výboru nie sú všetky miesta členov výkonného výboru podľa 
článku 48 ods. 2 obsadené, výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých 
členov výkonného výboru, ktorí sú v čase zasadnutia výkonného výboru zvolení do funkcie člena 
výkonného výboru a vykonávajú funkciu člena výkonného výboru, nikdy však menším počtom 
hlasov ako 5.“  
Nové znenie článku: 
Výkonný výbor prijíma rozhodnutie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov (8). Ak v čase 
zasadnutia výkonného výboru nie sú všetky miesta členov výkonného výboru podľa článku 48 ods. 
2 obsadené, výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 
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výkonného výboru, ktorí sú v čase zasadnutia výkonného výboru zvolení do funkcie člena 
výkonného výboru a vykonávajú funkciu člena výkonného výboru, nikdy však menším počtom 
hlasov ako 5.  

5. článok 61 odsek 6 znie: 
„Aspoň jeden člen každého licenčného orgánu SFZ musí byť štatutárnym audítorom zapísaným v 
zozname štatutárnych audítorov vedenom Slovenskou komorou audítorov a minimálne jeden ďalší  
člen musí byť advokát, ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory a najmenej tri roky 
vykonáva advokátsku prax.“ 

 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ v znení pozmeňujúcich návrhov. 
 
Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 82 
Hlasovalo proti: 1 
Zdržalo sa hlasovania: 1  
Nehlasovalo: 1 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
 
10. Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a 
individuálnych členov SFZ 
 
Predsedajúci vyzval prezidenta SFZ, aby predniesol tento bod programu.  
 
Prezident SFZ uviedol, že delegáti obdržali materiál týkajúci sa prerozdeľovania členského príspevku SFZ 
od všetkých členov SFZ. Poznamenal, že uvedený spôsob prerozdelenia členského príspevku SFZ bol 
schválený VV SFZ dňa 08.11.2016. Uviedol, že členský príspevok by mal byť prerozdelený pomerne 
klubom, ktoré majú mládežnícke družstvá. Ku dňu konferencie SFZ bola v informačnom systéme SFZ 
evidovaná vyzbieraná suma členského príspevku SFZ v celkovej výške cca 456 345 €, a ktorá má byť 
prerozdelená medzi 1295 klubov a 2939 aktívnych družstiev hrajúcich v jeseni 2016 súťažné zápasy. 
Prezident SFZ vyzval delegátov, či majú k prednesenému systému návrhy alebo pripomienky a podotkol 
pre ilustráciu, že sa všetky vyzbierané členské príspevky  vracajú mládežníckym mužstvám, a to približne 
v sume 150€ na jedno mládežnícke mužstvo. Zdôraznil, že žiadne členské príspevky sa nepoužijú na 
činnosť SFZ. Podotkol, že zo všetkých možných variant sa uvedený systém prerozdelenia členských 
príspevkov javí najspravodlivejší a objektívny.  
 
Pripomienku mal p. Šuník. Otázka smerovala na predkladateľov VV SFZ, ktorých sa opýtal, že na 
poslednej konferencii SFZ v júni 2016 bolo prednesený návrh, že výška vyzbieraných členských 
príspevkov sa navýši o 10 %, ktoré SFZ dostane od štátu, a až následne sa uvedené finančné prostriedky 
prerozdelia medzi futbalové kluby.   
K pripomienke p. Šuníka sa vyjadril prezident SFZ, ktorý ubezpečil delegátov, že po prijatí novely ZoŠ 
podá informáciu o prerozdelení finančných prostriedkov na kluby a zodpovie všetky potrebné otázky, 
pričom prednesie správu aj v číselnom vyjadrení o týchto finančných prostriedkoch v období okolo 
marca 2017.  
  
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
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Konferencia SFZ schvaľuje návrh na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, 
pridružených a individuálnych členov SFZ ku dňu 30.11.2016 formou rozdelenia futbalovým klubom 
podľa počtu mládežnických družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného ročníka 2016/17 
s termínom vyplatenie ku dňu 15.12.2016.    
 
Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
 
Uvedené uznesenie bolo schválené. 
 
Faktickú pripomienku mal prezident SFZ ohľadom prerozdelenia členského príspevku medzi jednotlivé 
kluby, kde uviedol, že by sa podľa súčasnej úpravy zákona o športe malo 10 % finančných prostriedkov 
z ministerstva školstva v  2017 prerozdeliť medzi futbalové kluby, avšak ak prejde novela zákona o 
športe, ktorá v tom čase bola v prvom čítaní v NR SR, vyššie uvedená výška finančného príspevku by sa 
mala zvýšiť na 15 % až 20 %. Ak by to ostalo ako doteraz, 10% predstavuje finančný príspevok zhruba 
700 000 €. Ak by sa prijala zmena zákona a príspevok by sa zvýšil na 15%, bolo by to viac ako 1 000 000 
€.  Prezident SFZ sa vyjadril aj ohľadom výkazníctva zo strany SFZ pri použití finančného príspevku na 
mládež v zmysle zákona o športe. Vyslovil dôveru v kluby a v to, že uvedené prostriedky budú použité na 
účel, ktorý ustanovuje zákon, a to na mládežnícke družstvá. 
 
 
11. Diskusia 
Predsedajúci oznámil delegátom konferencie SFZ, že do diskusie sa prihlásili 2 delegáti z 84 prítomných 
delegátov konferencie SFZ. 
 
S diskusným príspevkom vystúpil p. Igor Krško (ObFZ Žilina). Pán Krško sa vyjadril najmä k schválenému 
systému vyplácania členského príspevku vo vzťahu ku klubom na najnižšej úrovni, ktoré nedisponujú 
mládežníckymi družstvami, a teda na základe uvedeného sa ich uvedená finančná pomoc netýka napriek 
tomu, že ako členovia SFZ sú riadnymi platcami členského príspevku. Vyjadril teda obavu, že bez 
akejkoľvek pomoci od SFZ alebo štátu futbal na najnižšej úrovni na Slovensku skončí. Požiadal teda SFZ, 
aby nezabudli aj na kluby na najnižšej úrovni a hľadali riešenie na podporu takýchto klubov. 
 
Prezident SFZ krátko reagoval na príspevok p. Kršku, ktorého ubezpečil, že SFZ sa bude uvedenou 
problematikou zaoberať a nájde vhodné riešenie.     
   
 S ďalším diskusným príspevkom vystúpil p. Igor Repa (predseda ObFZ Liptovský Mikuláš), ktorý v prvom 
rade pozdravil prezidenta SFZ, členov VV SFZ, hostí a delegátov konferencie a vyjadril podporu 
a poďakovanie SFZ za úspechy a správne smerovanie pod vedením úradujúceho prezidenta. Rovnako sa 
poďakoval všetkým funkcionárom a ľudom pracujúcim na regionálnej a oblastnej úrovni futbalu, ktorí sa 
mu často venujú vo svojom voľnom čase. Dotkol sa taktiež témy platby a schváleného systému použitia 
členského príspevku SFZ, ktorému vyjadril podporu. Vyzval tiež navrhovateľov a najmä navrhovateľov na 
zmenu a doplnenie stanov alebo iných noriem, aby svoje návrhy predkladali uvážlivo, a požiadal ich, aby 
boli zrozumiteľnejšie nielen funkcionárom, hráčom, trénerom, ale aj fanúšikom. Na záver svojho 
príspevku poprial SFZ veľa úspechov.        
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Pripomienku mal p. MUDr. Bartolomej Magyar.  
 
Predsedajúci vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali o nasledovnom znení uznesenia: 
 
Konferencia SFZ berie na vedomie diskusné príspevky p. Kršku, p. Repu a p. MUDr. Magyara. 
 
Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 81 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 1 
Nehlasovalo: 2 
 
 
12. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ 
Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi návrhovej komisie SFZ, ktorý prítomných informoval o 
uzneseniach prijatých konferenciou. (pozn. jednotlivé uznesenia spísané) 
 
Predsedajúci dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
 
Konferencia SFZ berie na vedomie informáciu o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ 
 
Počet prítomných delegátov: 84 
Hlasovalo za: 84 
Hlasovalo proti: 0 
Zdržalo sa hlasovania: 0 
Nehlasovalo: 0 
 
 
13. Ukončenie 
Prezident SFZ sa poďakoval prítomným delegátom za účasť a hlasovanie, poprial im všetko dobré a 
rozlúčil sa s nimi. Zaželal všetkým hosťom a delegátom konferencie SFZ v zostávajúcich dňoch roka 2016 
všetko dobré, a vyjadril nádej, že aj v roku 2017 nadviažeme na dobrú spoluprácu a ďalšie úspechy.   
 
V Bratislave, dňa 18. novembra 2016 
 
 
 
Jozef Kliment        Richard Havrilla 
Generálny sekretár SFZ                    I. viceprezident SFZ 
 
 
 
Vendelín Novysedlák   Ľubomír Golis   Mária Berdisová 
overovateľ zápisnice   overovateľ zápisnice  overovateľ zápisnice 
 
 
 
Príloha: 
Správa volebnej komisie SFZ 


