
Zápisnica č. 05/16 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 24. mája 2016
v Bratislave.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Milan Lešický – zástupca trénerov
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov

Ospravedlnení: Pavel Halabrín - zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Pavol Šípoš – predseda ZsFZ (prizvaný bez práva hlasovať)
František Laurinec – člen Výkonného výboru UEFA
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Peter Dedík - projektový manažér SFZ
Silvia Štefániková – zástupkyňa GS SFZ pre administratívne riadenie
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Informácia zo zasadnutia VV UEFA.
4. Prerokovanie Správy o činnosti SFZ a SFZ Marketing od konferencie SFZ vo

februári 2014.
5. Prerokovanie plnenia rozpočtu a správy o hospodárení SFZ a SFZ Marketing,

s.r.o. za rok 2015.
6. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2016.
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2016.
8. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ.
9. Prerokovanie návrhu ZsFZ na zmenu a doplnenie RaPP SFZ (úprava prestupo-

vých termínov u amatérov). 
10. Schvaľovanie návrhu zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi SFZ a Mestom

Vysoké Tatry. 
11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice SFZ k vzdelávaniu 

trénerov.
12. Schvaľovanie návrhu Smernice pre hodnotenie Fair play v podmienkach SFZ.
13. Schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ.
14. Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch.
15. Schvaľovanie návrhu pravidiel pre prideľovanie dotácie regiónom pri organizo-

vaní turnaja Region's Cup.
16. Informácia z Kongresu FIFA konaného v dňoch 12.-14. mája 2016 v Mexiku.
17. Prerokovanie návrhu zmlúv pre audítora na vykonanie auditu ročnej závierky 

SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2016.



18. Informácia o zmenách a doplnkoch pravidiel futbalu 2016/17 – II. časť (Detaily
všetkých zmien v pravidlách futbalu).

19. Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil program
zasadnutia s návrhom na doplnenie, konkrétne doplnením bodu č. 20 s názvom „Prerokovanie
návrhu programu Konferencie SFZ“ a bod s názvom „Schvaľovanie návrhu na udelenie
odznaku SFZ“.

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

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

Uznesenie č. 158/15 VV SFZ:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu  na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov na
decembrové zasadnutie.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Smernica SFZ ku vzdelávaniu trénerov bola predložená na zasadnutí. 

Uznesenie č. 06/16 VV SFZ:
1 ) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2 ) VV SFZ predlžuje termín 30. november 2015 (prijatý uznesením č. 140/15 VV SFZ)
na uzatvorenie zmlúv o spolupráci medzi SFZ a subjektami, ktoré majú odsúhlasený projekt
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov svojimi orgánmi (mestské
zastupiteľstvá v prípade miest resp. predstavenstiev v prípade spoločností), no doposiaľ tieto
zmluvy neuzatvorili na termín 31. marec 2016.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úlohá trvá.

Uznesenie č. 43/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ určuje deň 31. máj 2016 za konečný termín na podpísanie zmluvy o spolupráci
s mestami Prešov a Sereď v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.

T: v texte
Z: Jozef Kliment



Úloha trvá.
Termín na podpísanie zmluvy o spolupráci s mestami Prešov a Sereď v projekte výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov trvá do 31. mája 2016.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Informácia zo zasadnutia VV UEFA.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na zasadnutí privítal člena Výkonného výboru UEFA p.
Františka Laurinca, ktorý informoval o skutočnostiach prerokovávaných na ich zasadnutí. Rozdelil
ich na tieto témy:
EURO 2016
Veľmi citlivo sa komunikuje a vyhodnocuje bezpečnosť na šampionáte. Má ho na starosti „Krízový
výbor“ pozostávajúci zo zástupcov franc. min. vnútra, prefektov franc. oblastí a  zástupcov UEFA.
- jednotlivé reprezentácie bude strážiť franc. armáda,
- na bezpečnosť bol niekoľkonásobne navýšený rozpočet,
- pred štadiónmi bude niekoľko stupňová kontrola, je potrebné prísť na zápasy v dostatočnom
časovom predstihu a mať pri sebe identifikačné doklady

Hlasovanie o prijatí Futbalového zväzu Kosova za člena UEFA
- za: 28, proti 24, neplatné hlasy: 2
- na zvolenie bola potrebná jednoduchá väčšina, t.j. 28
- KFF sa stal novým členom UEFA
Týmto hlasovaním a novým členstvom vzniklo pre UEFA množstvo praktických problémov:
- kam zaradiť Kosovo pri žrebovaní kvalifikačných skupín (či do 5 člennej skupiny),
- problémy s futbalovou infraštruktúrou, ktorá nespĺňa ani najnižšie štandardy,
- reprezentácia bude hrávať svoje zápasy v Albánsku, problém bude pri kluboch v rámci
pohárových súťaží UEFA,
- nastal hráčsky problém v tom, že keď už v minulosti štartovali za jednu reprezentáciu, nemôžu
štartovať za inú,
- Srbi podali oficiálnu žalobu na CAS na protiprávne prijatie Kosova za člena UEFA

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Prerokovanie Správy o činnosti SFZ a SFZ Marketing od konferencie SFZ vo
februári 2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil Správu o činnosti SFZ a SFZ Marketing od
konferencie SFZ vo februári 2014.
Správa bola spracovaná podrobne na 32 stranách a bola rozdelená na dve časti:
Činnosť orgánov a organizačných zložiek SFZ
- najvyššie orgány SFZ, zmeny v orgánoch SFZ,
- športová činnosť SFZ, reprezentačné výbery SFZ,
- strategický plán rozvoja futbalu na roky 2015-2018 (projekty),
- profesionálny aparát, úseky a oddelenia SFZ,



Ekonomická časť 
- správa nezávislého audítora a účtovná závierka SFZ za rok 2015,
- správa nezávislého audítora a účtovná závierka SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015,
- ekonomické údaje v zmysle požiadaviek zákona č. 440/2015 o športe

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
2) VV SFZ VV SFZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ
Marketing, s.r.o. za rok 2015.
3) VV SFZ odporúča schváliť účtovnú závierku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015.
4) VV SFZ berie na vedomie rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
za rok 2015.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Prerokovanie plnenia rozpočtu a správy o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
za rok 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí zástupkyňu GS SFZ pre
administratívne riadenie Silviu Štefánikovú, ktorá informovala o plnení rozpočtu a predstavila
správy o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015.
Rozpočet Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) počítal na rok 2015 

s celkovými výnosmi vo výške    11 242 032 EUR, a  
s celkovými nákladmi vo výške -11 077 365 EUR,  
Hospodársky výsledok (ďalej len „HV“) bol  plánovaný vo výške      

      164 667 EUR. 

K 31. decembru 2015 dosiahol SFZ 
výnosy vo výške   12 477 852,34 EUR  a 
náklady vo výške  -11 709 119,44 EUR, 
HV dosiahol  výšku         768 732,90 EUR a 

Tým splnil SFZ jedno zo základných pravidiel hospodárenia uvedených v stanovách, piata časť-
Hospodárenie SFZ, čl. 68 - Základné pravidlá hospodárenia, ods.2), koordinovať a plánovať príjmy
a výdavky tak, aby boli v priebehu hospodárskeho obdobia vyrovnané.

Kapitola Administratíva ako celok neprekročila rozpočet okrem v rámci nej nižšie uvedených 
projektov:

1) IT projektu vo výške              44 092,28 EUR  
2) Mzdy regióny a oblasti  10 407,88 EUR
3) Sekretariát SFZ              14 148,32 EUR
4) Úsek generálneho sekretára     6 856,02 EUR
5) Príspevky RFZ a OBFZ        134 688,88 EUR

1 ) V podprojekte Futbalnet - prevádzka a služby bolo plánované s dosiahnutím výnosov
12 000EUR ktoré k decembru 2015 vykazujú  výšku 0 EUR. Náklady tohto podprojektu sú 1 400
EUR. V podprojekte IT - Prevádzka ISSF sa prekročila výška nákladov o 147 000 EUR a výnosy
prekročili plánovanú výšku o 109 986 EUR, . Celkové prekročenie IT - Prevádzka ISSF projektu



dosiahlo výšku straty 37 013,43 EUR. V  nasledovných podprojektoch je taktiež vykázaná strata:

IT - Telekomunikačné služby  3 833,13 EUR
IT - úpravy ISSF a BP              3 300,00 EUR   
IT - Program SAP                     5 803,19 EUR

2) Mzdy regióny a oblasti prekročil rozpočet o 10 407,88 EUR.

3) Sekretariát SFZ vykazuje najväčší rozdiel v nákladoch a to zúčtovaním odpisu pohľadávky vo
výške 341 233,70 EUR evidovanej voči firme Sádovsky, voči ktorej je stále vedený súdny spor vo
veci reklamácie stavebných prác – položenie trávnika v NTC Senec a nepriznanie pohľadávky zo
strany SFZ. Z časového hľadiska je táto výška úrokov k 31.12.2015 nevymožiteľná. V podprojekte
Štadióny – náklady spojené s projektom sa z dôvodu nečerpania úverovej linky na výstavbu alebo
rekonštrukciu futbalových štadiónov Dunajská Streda, Zvolen a Nitra nenaplnili náklady na úroky.

4) Úsek generálneho sekretára  dosiahol stratu najmä z dôvodu zvýšených nákladov na služby a 
materiál plánované v tejto položke o 12 694,20 EUR, neplánovaných nákladov na Region´s Cup vo 
výške 9 925,32 EUR a na reprezentačné 22 574,50 EUR.

5) V roku 2015 SFZ vyčíslil náklady za športový materiál poskytnutý regiónom vo výške 35tis.
EUR a poukázal 100 000 EUR príspevok na kúpu pozemku VSFZ. V rovnakej výške získal VsFZ
príjmy od nového marketingového partnera.
Kapitola Konvencia vykazuje stratu v projekte Technika pre účely rozhodovania vo výške
14 440,45 EUR  dôvodu nezahrnutia odpisov za majetok nakúpený z prostriedkov konvencie.
Celkovo dosiahla táto kapitola príjem vo výške 50 676,20 EUR. 
V kapitole Mládež sú dosiahnuté prekročenie rozpočtu v nasledovných projektoch a podprojekoch:

1) CP - Regionálny turnaj U14 NTCS    7 524,90 EUR
2) CP - Mini Champions Liga/ U12    1 636,04 EUR
3) ÚTM – materiálno - technické zabezpečenie                2 154,20 EUR
4) ÚTM – ostatné (porady,cestovné,semináre,kontroly)  14 049,08 EUR
5) GRASSROOTS - SOCIÁLNE PROJEKTY       527,15 EUR
6) UEFA YOUTH LEAGUE       308,46 EUR

1) V rozpočte sa nachádzajú 2 regionálne turnaje v NTC Senec, rozpočet bol prekročený  nakoľko
bol schválený Program podpory talentov SFZ až po uzavretí rozpočtu, v ktorom  neboli plánované
jednodňové prípravne zrazy 4 regionálnych výberov pred každým regionálnym turnajom ktoré sa
konali jeden deň pred začiatkom turnaja. 
2) Najvyššie prekročenie je v podkapitole ÚTM – ostatné porady,cestovné,semináre,kontroly, kde
rozpočet počítal najmä s nižšími nákladmi na služobné cesty a výjazdy.

Kapitola Mládež celkovo dosiahla nevyčerpaný rozpočet vo výške 91 684,78 EUR.

V kapitole Orgány a komisie sa prekročil rozpočet v týchto projektoch a podprojektoch:

1) Komora pre riešenie sporov   1 524,43EUR
2) Lic - Licenčná komisia školenia  9 712,93EUR
3) Lic - Osadenie kontajnerov – SE, BB            13 634,40EUR

Celková kapitola Orgány a komisie dosiahla nevyčerpaný rozpočet vo výške 36 717,73 EUR.

Kapitola Pohárové Ligové súťaže nevyčerpalo rozpočet nákladov z dôvodov nekonania turnaja
SUPERPOHÁR vo výške 78 000EUR. 



V kapitole Projekty SFZ, podkapitola UEFA Hattrick Solidarity vykazuje prečerpaný rozpočet
o 327 554EUR (nenaplnením strany výnosov), ktoré sú podmienené vyúčtovaním jednotlivých
nedočerpaných projektov UEFE.  Táto kapitola vykazuje najmä z vyššie uvedeného dôvodu
prečerpanie rozpočtu o 149 254EUR.

V kapitole REPREZENTÁCIE, podkapitola  REPREZENTÁCIE, MUŽI A, bolo dosiahnuté
prečerpanie v celkovej výške 68 641 EUR najmä vykázaním nákladov na ME 2016, ktoré oproti
plánu vznikli už v roku 2015. Čiastka 334 407 EUR pozostáva z vyplatených cieľových odmien
hráčom za  úspešne vyhraté kvalifikačné zápasy.

REPREZENTÁCIA U17  vykazuje prekročenie rozpočtu vo výške 19 206,06 EUR , pri zápasoch,
Elite Round a medzinárodného turnaja v januári 2016 kde prišlo k navýšeniu počtu členov
realizačného tímu o pozorovateľov rozhodcov.

Naša ženská REPREZENTÁCIA WU15  zbierala futbalové skúsenosti odohraním priateľských
zápasov s Českou Republikou, ktoré neboli plánované ako samostatné projekty a preto prekročila
plán o 5 805 EUR. Ženská reprezentácia REPREZENTÁCIA WU17  prekročila rozpočet o 4 950
EUR. Na pokrytie neplánovaných výdavkov na zápasy reprezentácie bola vytvorená v rozpočte
rezerva vo výške 94 194,52, ktoré čiastočne vykryli prípadné zvýšené náklady v tejto kapitole.

V kapitole VZDELÁVANIE  sa z dôvodu nečerpanie nákladov v projekte VZDELÁVANIE
TRÉNEROV nedosiahla výška plánovaných nákladov a zároveň sa vykázali príjmy vo výške
127 041 EUR, čo je o 59 541 EUR viac voči plánovaným výnosom.  

SLOVENSKY POHÁR ŽENY a  SPOLOČENSKÉ PODUJATIA ŽENSKÝ FUTBAL neprekročili
výšku rozpočtu.

Výnosy z PRÁV SFZ boli dosiahnuté vo výške 800 000 EUR.

Rozpočet SFZ Marketing, s.r.o. (ďalej len SFZM) bol schválený v nasledovnej výške:

Príjmy plán 2 457 039,67 EUR
Výdaje  plán 2 430 600,67 EUR
Rozdiel plán      26 439,00 EUR

Rozdiel plánu a skutočného plnenia:

Príjmy skutočnosť 2 535 634,47 EUR
Výdaje  skutočnosť    2 298 465,31 EUR
Rozdiel skutočnosť    237 169,16 EUR

Pre zvýšenú potrebu prezentácie existujúcich marketingových partnerov a nových partnerov SFZM 
prekročil rozpočet v projekte Administratíva Marketing vo výške 68 834EUR, pričom najväčší 
záporný zostatok v tejto kapitole je v mzdách ktoré sa počas roka zvýšili presunom zamestnancov z 
oddelenia PR zo SFZ do SFM.

Vlastné príjmy SFZM dosiahli výšku -35 900EUR a TV práva nedosiahli výšku plánovaných 
príjmov o 42 000EUR. SFZM dosiahol príjem za vysielacie práva na finále Slovnaft Cup vo výške 
13 000EUR.

V kapitole Partneri uzavretím viacerých zmlúv s partnermi na marketingové a vysielacie práva ako
PANINI UK, Maxima Broker, Slovenská produkčná, a.s. SMI Sport & Entertainment a existujúcimi



partnermi ako Junior Game, KIA Motors, PUMA, SLSP a Slovnaft celková výška príjmov presiahla
rozpočet o 324 970EUR.
V kapitole Eventy sa dosiahol kladný rozdiel medzi plánovanými príjmami a výdavkami a
skutočnými príjmami a výdavkami vo výške 42 494EUR.  Napriek tomu, že sa na turnaj Dôvera
školský pohár plánoval príjem vo výške 247 940EUR, celková strata sa vykázala vo výške
253 877EUR. Partner Dôvera počítal v rámci tohto projektu aj s regionálnou podporou, avšak slabý
záujem členov spôsobil, že k naplneniu tejto položky príjmov neprišlo.
V máji SFZM uzavrel spoluprácu s Aqua City Poprad o  spoločnej organizácii a propagácii zápasu
Premier League, ktorého sa zúčastnili slávne hviezdy slovenského a českého futbalu a tímov so
siedmimi účastníkmi záverečných turnajov EURO a MS z Anglicka, Francúzska, Španielska,
finalistov a víťazov prestížnej Ligy majstrov a pohára UEFA. Táto položka nebola v rozpočte
plánovaná.
Zo zápasov národných reprezentácií MUŽI A, U21 a ŽENY A, SFZM  profitoval v celkovej výške
242 666EUR. Plánované akcie - kampaň Grassroots a Futbalový klub výhod sa nerealizovali. Na
druhej strane zapojením sa SFZM do projektu UEFA GROW 2020, ktorý sa týka najmä Grassroots
spolu s oddelením mládeže SFZ spoločne plánuje pripraviť väčší projekt pre zapojenie mládeže a
neprofesionálnych športovcov do aktívneho športovania, zvýšiť ich záujmu o futbal a tým získať aj
nové možnosti ako rozšíriť členskú základňu futbalu.  SFZM v roku 2015 dosiahol príjem zo
vstupeniek a z predaja marketingových práv vo výške 138 673EUR a výdavky na túto akciu
predstavujú produkčné práce, výdaj športového materiálu, výrobu spotov a reklamných predmetov
v celkovej výške 34 011EUR. 
V roku 2015 dosiahol SFZM hospodársky výsledok po zdanení 237 169 EUR.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu a správy SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Silvii Štefánikovej, ktorá predstavila návrh
rozpočtu SFZ na rok 2016.
Rozpočet SFZ počíta na rok 2016 s celkovými výnosmi vo výške 25 150 tis.  EUR, a s celkovými 
nákladmi vo výške 25.112 tis EUR.  Hospodársky výsledok je plánovaný vo výške  38 tis. EUR.
Rozpočty SFZ za jednotlivé úseky a oddelenia v členení na činnosti, ktoré sa budú v roku 2016
realizovať vytvorili, tak ako aj po minulé roky, ich riaditelia, prípadne vedúci projektov, s ohľadom
na strategický plán SFZ, významnosť podujatí v danom kalendárnom roku a potrieb rozvoja
futbalu. Rozpočty odborných komisií, kontrolných orgánov a orgánov zabezpečenia spravodlivosti
plánovali predsedovia daných orgánov. Všetky tieto čiastkové rozpočty do finálnej podoby
spracovala finančná riaditeľka  a posúdil ich z hľadiska oprávnenosti generálny sekretár a prezident
SFZ. 



Mzdy Administratívy SFZ a odmeny SZČO sú naplánované pre rok 2016 v zmysle schválenej 
organizačnej štruktúry vo výške 1 100 tis. EUR.
Mzdy zamestnancov regionálnych a oblastných futbalových zväzov sú pre rok 2016 plánované 
vo výške 539 tis. EUR.

Slovenský futbalový zväz má v súčasnosti 2 fungujúce tréningové centrá NTC Senec a NTC 
Poprad.
NTC Senec
Okrem bežných prevádzkových nákladov plánuje NTC Senec z dôvodu konania ME WU19
revitalizáciu hracích plôch, výmenu a rekonštrukciu rozvodných skríň, výmenu studne ,
rekonštrukciu zastaraného systému ozvučenia , maľovanie celého areálu, opravu fasád na tribúnach,
opravu stien a maľovanie interiéru hl. budovy, rekonštrukciu striedačiek, výmenu záchytných sietí
a pod. Z titulu konania ME WU 19 plánuje NTC Senec aj mierne zvýšené náklady na energie.
Novou položkou v rozpočte je aj oprava a udržiavanie umelého trávnika z dôvodu nevyhnutnej
údržby ihriska po 3,5 roku jeho užívania a rekonštrukcia ohrevu teplej vody z dôvodu poruchy
únavou materiálu. Potrebné sú aj revízie na zariadeniach nevyhnutné pre pasportizáciu a správa
kamerového systému. NTC Senec plánuje so stratou 265 tis. EUR
 NTC Poprad plánuje v roku 2016 vystavať tréningové ihrisko, zvýšiť počet aktivít v NTC Poprad
oproti roku 2015, pripraviť procesy v NTC Poprad na zvýšené komerčné využitie do budúcnosti,
optimalizovať náklady na spotrebu elektrickej energie, stabilizovať ostatné prevádzkové náklady,
realizovať dodatočné investície vyplývajúce zo zmlúv minulých období - nákup procesora pre
svetelnú tabuľu, úprava trávnatých plôch ako príprava pre bufety a miesta pre náhradnú výsadbu,
dokončenie výmeny starého plota a VIP brány. NTC Poprad plánuje so stratou 96 tis. EUR.

PR a komunikácia
V položke PR a komunikácia plánujeme s nákladmi na tlačové konferencie vo výške 6 tis. EUR.
Príspevky pre RFZ a OBFZ sú v rozpočte začlenené do položky ADMINISTRATÍVA a sú
v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov na podporu amatérskeho
futbalu pre Regionálne futbalové zväzy zo dňa 30.6.2015, uzatvorenej do 31.12.2018, pre rok 2016



naplánované vo výške 510 tis. EUR. Nakoľko sa RFZ vzdali príspevku v roku 2014 z dôvodu zlej
finančnej situácie SFZ, rozhodol Výkonný výbor SFZ, s  ohľadom na získané prostriedky za postup
na EURO 2016 a navýšenie príjmov SFZ zo štátneho rozpočtu rozdeliť Regionálnym futbalovým
zväzom mimoriadny finančný príspevok na rok 2016 vo výške 310 tis. EUR, ktorý sa rovná
neposkytnutému príspevku v roku 2014.
Položka rozpočtu Sekretariát SFZ zahŕňa náklady z prijatých úverov, náklady spojené s výstavbou 
štadiónov, náklady na činnosť aparátu SFZ (nájomné, PHM, materiál, poistenie majetku, daňové 
a právne poradenstvo, daňové náklady, odpisy majetku a časové rozlíšenie, bankové poplatky, dane 
z ubytovania)a vstupenky na ME 2016. Celkové náklady  v položke sekretariát SFZ sú plánované 
vo výške 4 732 tis. EUR a výnosy 2 806 tis. EUR.
Úsek generálneho sekretára v rozpočte pre rok 2016 plánuje okrem bežných medziročne sa
opakujúcich výdavkov na zasadnutia Výkonného výboru SFZ, Konferencie SFZ, stretnutia
sekretárov RFZ a ObFZ, nákladov spojených s účasťou na Kongresoch FIFA a UEFA, nákladov na
účasť členov VV SFZ na domácich a zahraničných zápasoch reprezentácií SR, nákladov na
ocenenia pri príležitosti jubilea (odznaky), nákladov na vstupenky na finále LM a EL, náklady na
teambuilding a vianočný večierok, náklady spojené s kontrolnými návštevami štadiónov
(ubytovanie, strava), finančné náklady na školenie hlavných usporiadateľov a bezpečnostných
manažérov klubov, semináre k bezpečnosti  a projekt bezpečnosti na roky 2016 – 2018, účasť na
zahraničných cestách v spolupráci s UEFA, FIFA a Stálym výborom Rady Európy, v tomto roku
plánuje aj náklady spojené s oficiálnymi časťami ME dievčat do 19 rokov a náklady spojené
s účasťou na záverečnom turnaji UEFA EURO 2016 (VV SFZ, vstupenky).
Celkové náklady predstavujú sumu 201 tis. EUR a výnosy 14 tis. EUR

ISSF FAKTURÁCIA MESAČNÁ
Položka rozpočtu ISSF fakturácia mesačná zahŕňa všetky poplatky a pokuty podľa rozpisov SFZ, 
ÚLK, RFZ a ObFZ. SFZ pre rok 2016 počíta s výnosmi vo výške 111 tis. EUR. 

KONVENCIA
Konvencia SFZ každoročne plánuje náborové aktivite pre rozhodcov, vzdelávanie rozhodcov, 
semináre, techniku pre účely rozhodovania, programy Talent & Mentor. 
Celkové náklady na činnosť konvencie rozhodcov sú plánované vo výške 140 tis. EUR. UEFA
prispieva na činnosť sumou 100 tis. EUR z HatTrick Scheme.

SFZ každoročne plánuje investície do rozvoja mládeže a to najmä do Grassroots projektov,
turnajov, školských súťaží, Útvarov talentovanej mládeže, letných športových sústredení a veľmi
dôležitou oblasťou je aj rozvoj ženského futbalu, kde SFZ od tohto kalendárneho roku podporuje
všetky žiacke dievčenské futbalové družstvá príspevkom na činnosť. 
Významným novým projektom spusteným SFZ je „Program podpory talentov SFZ“. Projekt slúži
na vyhľadávanie a podporu hráčov v kategóriách U12 – U15 na úrovni oblastí a regiónov. Najmä
v kategóriách U12 – U13 sú cieľovou skupinou hráči mimo klubov s licenciou mládeže SFZ.
Projekt je celoslovenský a prebieha na všetkých regionálnych zväzoch a takmer všetkých
oblastných futbalových zväzoch. Vrcholí vo vekových kategóriách U14 – U15 regionálnymi
turnajmi, kde z najlepších hráčov v regiónoch sú vyberaní hráči pre prvý reprezentačný výber U15.
Z dôvodu získania prémie za postup na ME 2016 sa v týchto položkách rozpočtu plánujú vyššie
náklady na športovo – talentovanú mládež a Slovenský futbalový zväz začína realizovať projekt
futbalových akadémií. Transformácia dnešných ÚTM na futbalové akadémie prebehne počas
súťažného ročníka 2016 / 2017 a od 1. júla 2017 bude spustený nový systém financovania
futbalových akadémií a ÚTM. Do systému financovania bude zaradených o 14 futbalových klubov
viac ako v súčasnosti. Systém financovania nerieši len futbalové akadémie, ale navýšenie
finančných prostriedkov sa týka aj menších futbalových klubov, ktoré majú v súčasnosti licenciu



Grassroots a ďalších nových 14 futbalových klubov zaradených do systému, takže by malo byť
v systéme podpory a financovania mládeže zo SFZ zaradených 48 futbalových klubov oproti 34 FK
podporovaných  v súčasnosti.
Plánuje sa aj zefektívnenie kontrolnej činnosti, kde v každom regióne bude osoba zodpovedná za
každodennú kontrolu najmä tréningového procesu v kluboch s licenciou mládeže SFZ, čo súvisí
s pripravovanou metodikou tréningu mládeže, ktorá bude dokončená v priebehu kalendárneho roka
2016. Metodika tréningu mládeže sa netýka len futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ, ale
bude voľne dostupná pre všetky futbalové kluby.
V neposlednom rade je SFZ cieľom SFZ viac zapájať do futbalu viac dievčenských mládežníckych
družstiev a podporovať finančne aj materiálne vznik nových.
Celkové náklady v kapitole mládež sú vo výške 2 783 tis. EUR.

VZDELÁVANIE ROZHODCOV
Komisia rozhodcov plánuje v roku 2016 usporiadať pravidelné zimné a letné doškolovacie semináre
rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ. Zimný doškoľovací seminár TOP rozhodcov SFZ sa
tento rok uskutoční vo februári v Tureckom Kemeri, SFZ k jeho organizácii prispel sumou 20 000,-
EUR, zvyšok je v réžii Asociácie rozhodcov SFZ a samotných frekventantov. 

Na základe licenčného systému rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov akreditovaného na MŠVVaŠ
(v oboch prípadoch s dobou platnosti akreditácie SFZ na obdobie rokov 2015-2020), Komisia
rozhodcov SFZ každoročne na licenčnom seminári rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov vyškolí
nových držiteľov profesionálnej licencie P (najvyššie licenčné vzdelávacie stupne).
Vzdelávanie rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov na doškoľovacích a licenčných seminároch
zabezpečujú kvalifikovaní národní lektori, Komisia rozhodcov za účelom ich vyškolenia
usporadúva každoročne seminár licenčných komisárov. 

Súčasťou vzdelávania rozhodcov je aj preverovanie ich fyzickej pripravenosti, Komisia rozhodcov
z tohto dôvodu organizuje fyzické previerky minimálne 4x v roku. 
Neustále rozrastajúca sa komunita ženských rozhodkýň na Slovensku je aj v tomto roku dôvodom
k usporiadaniu samostatného seminára rozhodkýň Slovenska.
Pod kuratelu Komisie rozhodcov v zmysle znenia Konvencie UEFA patrí celé rozhodcovstvo na
Slovensku, z tohto dôvodu za účelom koordinovania aktivít a vzdelávania (zvrchu smerom nadol),
Komisia rozhodcov plánuje stretávanie sa s Komisiami rozhodcov RFZ a ObFZ na spoločných
zasadnutiach.

Mimo vzdelávacích aktivít rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov SFZ sú samostatnou rozpočtovou
kapitolou náklady na činnosť Komisie rozhodcov (cestovné, stravné, občerstvenie, ubytovanie, 
reprezentačné, tlačoviny, kolky, tlmočenie a preklady).

VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Vzhľadom na nový zákon o športe, preberá celkovú zodpovednosť za vzdelávanie trénerov vo
futbale SFZ.  SFZ každoročne organizuje špecializované semináre pre trénerov UEFA licencií
(profesionálny futbal, amatérsky futbal, ženský futbal, tréning brankárov vo futbale, futsal) a
konferenciu trénerov zameranú na hodnotenie reprezentačných výberov SFZ. Podporiť by sme
chceli aj semináre organizovaná v spolupráci s TMK RFZ a ObFZ. Novým projektom sú semináre
pre lektorov vzdelávania trénerov (vrátane MTZ pre túto skupinu, cca. 30 lektorov, vrátene podpory
ich špecializácie v rámci vzdelávania (stáže).



V tomto roku končia niektoré prebiehajúce školenia (UEFA Pro 14/15, UEFA A 2015 a
rekvalifikácia brankárov a SFZ Goalkeeper licencia). Plánujeme otvoriť nový beh školení pre UEFA
Pro, UEFA A (vrátane prijímačiek) a prvý krát aj UEFA Futsal B a UEFA Elite Youth školenie.

Publikačná činnosť naďalej ostáva jednou z kľúčových úloh, pretože zabezpečujeme bezplatne
učebný materiál pre všetky školenia trénerov futbalu v SR.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2016.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Silvii Štefánikovej, ktorá predstavila návrh
rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2016.
Rozpočet SFZ Marketing, s.r.o. počíta na rok 2016 s celkovými výnosmi vo výške 3.247tis. EUR,
a s celkovými nákladmi vo výške 3.195tis. EUR. Hospodársky výsledok je plánovaný vo výške 
52 tis. EUR.
Rozpočet SFZ Marketing, s.r.o za jednotlivé projekty, úseky a oddelenia v členení na činnosti, ktoré
sa budú v roku 2016 realizovať bol vytvorený výkonným riaditeľom spoločnosti, riaditeľom PR
v spolupráci s finančným oddelením SFZ Marketing, s.r.o. a SFZ a takisto za účasti projektových
manažérov jednotlivých projektov, s ohľadom na strategický plán SFZ, významnosť podujatí
v danom kalendárnom roku a potrieb rozvoja futbalu. Po spracovaní do finálnej podoby finančnou
riaditeľkou  bol posúdený konateľom SFZ Marketing, s.r.o. 
MARKETING a PR /ADMINISTRATÍVA
Najzásadnejšou organizačnou zmenou v roku 2015, ktorá má výrazný vplyv na štruktúru priamych
aj nepriamych nákladov bolo presunutie oddelenia PR zo SFZ do spoločnosti SFZ Marketing, s.r.o. 
S touto zmenou súvisí navýšenie mzdových nákladov a nákladov na jednotlivé realizované projekty,
či už v samotnej organizácii zápasov reprezentačných tímov alebo Slovenského pohára a takisto
režijných nákladov.
Takisto  rozšírenie tímu o manažérov pre marketing a ticketing z dôvodu výrazne vyššej agendy
spojenej s centralizáciou práv UEFA, s organizáciou stretnutí A a U21 a takisto nových projektov
v spolupráci s platinovými partnermi predpokladá navýšenie administratívnych nákladov (mzdové
náklady, vybavenie) na celkovú sumu 383 tis. EUR.
Zapojenie SFZ do projektu UEFA GROW 2020 prepokladá intenzívny rozvoj projektov digitálneho
marketingu. Po posilnení tímu o manažéra pre digitálne médiá počíta rozpočet s nákladmi na
samotný digitálny marketing vo výške 6 tis. EUR. Do tejto sumy je zahrnuté aj využívanie e-
mailovej databázy členov SFZ a fanúšikov z pohľadu zasielania newsletterov, reklamných správ
a podobne. Rebranding webových stránok futbalsfz.sk, futbalnet.sk a vytvorenie nových webových
stránok k Sieni slávy slovenského futbalu a fanúšikovského portálu fandimesportu k EURO2016,
ktorý bude pokračovať aj v ďalšom období predpokladá náklady vo výške 24 tis. EUR  príjmy vo
výške 12 tis. EUR.

ZÁPASY REPREZENTAČNÝCH TÍMOV  MUŽI A A U21
CENTRALIZÁCIA UEFA A MARKETING
Predpisy UEFA TV a marketingových práv vyžadujú striktné dodržiavanie organizačných
a marketingových manuálov pre jednotlivé futbalové asociácie. Nový kvalifikačný cyklus MS 2018
prinesie niektoré menšie zmeny a ďalšie vylepšenia celého konceptu, ktoré vzhľadom na väčší
domáci štadión City Arena v porovnaní s predchádzajúcim kvalifikačným cyklom vyžadujú



navýšenie nákladov najmä v časti prípravy a realizácie mediálnych priestorov, mix-zón a flash-zón.
Dodržanie manuálu predpokladá používanie LED perimetra. Počas priateľských zápasov je
plánované použitie zabudovaného perimetra, ktorý tvorí súčasť City Areny. Zo skúseností
z minulých období kvalifikácie, ktoré už podliehali predpisom UEFA je nevyhnutné počítať
s možnými kvalitatívnymi zmenami a požiadavkami zo strany UEFA, ktoré môžu predpokladať
použitie LED perimetra zo zahraničia a navýšenie nákladov na jednotlivé zápasy kvalifikácie.
Počas priateľských zápasov sa nám osvedčil model predaja TV práv v balíku spolu s TV signálom,
preto dlhodobo SFZ Marketing, s.r.o. zabezpečuje aj výrobu TV signálu z priateľských zápasov
A tímu a vybraných zápasov U21.  S tým súvisia plánované výnosy z TV práv vo výške 304 tis.
EUR. Tento plánovaný výnos sa skladá z predaja TV práv domácim vysielateľom, vysielateľom
v krajinách súperov pri našich domácich zápasoch a takisto z predaja tzv.“tretích“ práv do ďalších
krajín v spolupráci s agentúrou TWI/IMG Londýn. Je našou snahou v spolupráci s medzinárodným
oddelením SFZ a partnermi zabezpečiť na jeseň 2016 čo najlepších súperov na 2 plánované
priateľské zápasy A tímu a tým zvýšiť marketingový potenciál na príjem z TV práv
a marketingových práv od partnerov aj mimo územia SR.
V oblasti príjmov z marketingových práv sme v období prehodnocovaní takmer všetkých veľkých
kontraktov s platinovými partnermi. Dlhodobá negatívna situácia vo vývoji rozpočtovej
a komunikačnej politiky najmä nadnárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku predpokladá
nevyhnutnú adaptáciu pri tvorbe marketingových konceptov v zmysle ústupu od klasického predaja
vizibility partnera (logo, perimeter, sponzorské steny) a prechodu k ďalším formám zhodnocovania
práv formou nových konceptov , digitálneho marketingu a pod. Plánované príimy vo výške 1.499
tis. EUR sú výsledkom predbežných rokovaní s existujúcimi alebo potenciálnymi partnermi.
Okrem predĺženia existujúcich kontraktov v ideálnom prípade aj s navýšeným plnením partnera je
nevyhnutné získať minimálne 1 nového platinového partnera pre slovenskú futbalovú reprezentáciu.
TICKETING
Po presune domácich kvalifikačných aj priateľských zápasov na štadión City Aréna v Trnave
zodpovedajúcim pomerom narástli organizačné náklady pri jednotlivých zápasoch, najmä v časti
zabezpečenia hospitality zón (VIP, skyboxy). 
Našou snahou je vybudovanie tzv. Business klubu pravidelných návštevníkov stretnutí
reprezentačných tímov v Trnave, ktorí si kupujú tzv. Hospitality tickets, je však nevyhnutné
k vstupenke a cateringu poskytnúť ďalšie služby, ktoré hodnotu balíčkov zvýšia resp. udržia
minimálne na úrovni 150 Eur/balíček s potenciálom na zvýšenie ceny v budúcnosti. Pridaná
hodnota formou drobného merchandisingu a prípadného „afterparty“ programu sa po prieskumoch
medzi zákazníkmi javí ako nevyhnutná súčasť balíčkov. Samotná vstupenka a catering v priestoroch
City Arény Trnava z tohto pohľadu dlhodobo už nevyhovuje. Pre rok 2016 SFZM plánuje pri
predaji Hospitality lístkov so ziskom vo výške 120 tis. EUR.

Čo sa týka bežného predaja vstupeniek, je potrebné ponúkať maximálnu službu divákovi v každom
zo sektorov výrazne služieb bufetov, toaliet atď., ktoré nám pomôžu zvýšiť jednotkovú cenu
vstupenky najmä v kategórii 2. Nie je možné dlhodobo pracovať s cenami na úrovni minulých
kvalifikačných cyklov v Žiline aj v City Arene Trnava. Príjem zo vstupeniek je dôležitým zdrojom
financovania SFZ a aj drobný posun o 1-2 Eur v cene lístku spôsobuje pri 2ročnom kvalifikačnom
cykle s cca 8 domácimi zápasmi vrátane priateľských rozdiel v rozpočte rádovo v desaťtisícoch Eur.

GRASSROOTS A MLÁDEŽ
V súvislosti s vyššie spomínaným projektom GROW2020 plánujeme realizáciu niekoľkých
kampaní na marketingovú podporu grassroots projektov. Financovanie je do konca ročníka 2015-16
zabezpečené pre Dôvera Školský pohár vo výške 50 tis. EUR.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o.
na rok 2016.



Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku
SFZ.
Jedná sa de facto o “technickú novelu”, ktorá obsahuje väčšie množstvo najmä terminologických
zmien, ktoré vyplynuli predovšetkým zo zákonných požiadaviek v zmysle zákona o športe, ale aj
aplikačnej praxe. Novelizované znenie Disciplinárneho poriadku však nepredstavuje žiadnu
systémovú zmenu a nejedná sa ani o zmenu princípov disciplinárneho trestania v rámci SFZ.
Takisto nie sú napr. upravované sadzby či skutkové podstaty v neprospech adresátov normy.  

Jednotlivé zmeny presnejšie doplnky možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria zmeny
vynútené zákonom o športe, ktorými SFZ realizuje svoju zákonnú povinnosť tým, že v zákonnej
lehote (do 30.06.2016) zosúlaďuje Disciplinárny poriadok s požiadavkami zákona o športe
týkajúcich sa disciplinárneho konania. Predovšetkým je to zmena názvoslovia, kedy disciplinárne
opatrenie sa v Disciplinárnom poriadku označuje ako disciplinárna sankcia či pojem prestup sa v
zmysle novely Registračného a prestupového poriadku SFZ označuje ako transfer. Okrem toho sa
upresňuje osobná pôsobnosť Disciplinárneho poriadku s poukazom na príslušnosť k národnému
športovému zväzu v zmysle § 3 písm. k) zákona o športe. Ďalej sa upresňujú najzávažnejšie
disciplinárne previnenia do definície závažných previnení, pričom v zmysle zákonných
požiadaviek, rozhodnutie disciplinárnej komisie o nich musí byť vždy odôvodnené. V uvedenom
kontexte sa v zmysle zákonnej požiadavky posilňuje princíp právnej istoty, kedy sa presne definujú
rozhodnutia, ktoré musia byť odôvodnené. Navrhovaným znením sa precizuje úprava skutkových
podstát disciplinárnych previnení ako je športová korupcia, doping či narušenie regulárnosti súťaže.
Za veľký úspech pokladáme, že sme do procesnej časti Disciplinárneho poriadku ukotvili
komplexnú úpravu konania vo veciach porušenia antidopingových pravidiel. Aj v tomto prípade sa
SFZ plní svoju povinnosť v zmysle Zákona o športe. Na novelizovaní uvedenej časti spolupracovala
pracovná skupina s Antidopingovou agentúrou resp. s inými odborníkmi z uvedenej oblasti (pozn. v
uvedenom kontexte bolo navrhnuté aj nové znenie stanov). Dovolíme si tvrdiť, že uvedeným
znením môže SFZ byť príkladným vzorom aj pre ostatné národné športové zväzy, ktorým vyššie
uvedené povinnosti vyplývajú zo zákona o športe. V prípade, že by uvedené zákonné požiadavky
neboli do Disciplinárneho poriadku implementované, porušil by tým SFZ nielen zákon o športe, ale
v budúcnosti vznikne nebezpečenstvo, že rozhodnutia vydané na podklade Disciplinárneho
poriadku disciplinárnou či odvolacou komisiou, budú v rozpore so zákonom, čo je dôvod na ich
zrušenie zo strany súdu. 

Druhú skupinu zmien resp. doplnkov tvoria návrhy členov disciplinárnych komisií, konkrétne
disciplinárnej komisie SFZ resp. niektorých členov disciplinárnych komisií regionálnych a
oblastných zväzov. V podstate sa jedná o precizovanie úpravy disciplinárneho konania obsiahnutej
v pôvodnom znení Disciplinárneho poriadku. Opätovne poukazujeme na skutočnosť, že sa nejedná
o systémovú zmenu, vo všetkých prípadoch ide o návrhy zmien, ktoré majú uľahčiť aplikáciu
ustanovení, ktoré sa v doterajšej praxi disciplinárnych komisií javili ako problematické nielen z
pohľadu disciplinárnej komisie ale aj z pohľadu adresátov daného predpisu - ide napr. spresnenie
počítania napomenutí v prípadoch, keď došlo k prerušeniu súťažného stretnutia a jeho dohraniu by
malo prísť v inom termíne a pod. Do osobitnej časti navrhujeme doplniť novú skutkovú podstatu
disciplinárneho previnenia - poškodenie dobrého mena futbalu, ktoré spočíva v konaní člena SFZ,
ktorý svojim konaním prípadne aj nekonaním poškodí dobré meno SFZ. Okrem uvedeného sa



ďalšie zmeny resp. doplnky týkajú novelizácie niektorých ustanovení procesnej časti
disciplinárneho poriadku v súlade s Jednotným disciplinárnym poriadkom, ktorý bol vypracovaný
členmi Učenej právnickej spoločnosti v rámci implementácie zákona o športe a ktorý predstavuje
vzor procesnej úpravy disciplinárneho konania pre všetky národné športové zväzy. 

Pracovná skupina v rámci novelizačného procesu posúdila a vyhodnotila okolo 150 pripomienok na
úpravu jednotlivých ustanovení Disciplinárneho poriadku. Predkladaný návrh bol v súlade s
právnym poriadkom SR, najmä zákonom o športe, so stanovami ako aj s ostatnými predpismi SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ s podmienkou
nadobudnutia účinnosti od schválenia novelizácie Stanov SFZ na Konferencii SFZ dňa 3. júna
2016.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Prerokovanie návrhu ZsFZ na zmenu a doplnenie RaPP SFZ (úprava prestupových
termínov u amatérov). 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi ZsFZ Pavlovi Šípošovi, ktorý
predstavil návrh na zmenu a doplnenie RaPP SFZ, konkrétne úpravu  prestupových termínov u
amatérov nasledovne:
Transfer hráča: 
od 1. januára do 30. marca a od 1. júla do 1. augusta 
Odôvodnenie:
Počas týchto termínov sa sleduje v amatérskom prostredí zachovanie stability futbalových kádrov
tým, že hráč bez súhlasu klubu môže uzavrieť transfer než sa začnú súťaže III. liga, IV. liga
dospelých a pod. 
Po tomto termíne je umožnené hráčom zmeniť pôsobisko v prípade záujmu futbalového klubu a
hráča resp. všetkých troch zúčastnených strán ešte mesiac, kým sa dá uzavrieť dočasný transfer s
časovým obmedzením. Týmito krokmi sa zabezpečí, že hráči nebudú blokovaní a tiež sa zabezpečí
stabilita futbalových kádrov v rozohranej súťaži.

V rámci diskusie k tomuto bodu došlo k argumentácii proti tomuto návrhu od ostatných
regionálnych predsedov. Išlo by podľa nich o zásah, ktorý by im skomplikoval ich riadiacu činnosť
a takáto zmena by sa mohla negatívne dotknúť najnižších súťaží v regiónoch.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ neschvaľuje návrh ZsFZ na zmenu a doplnenie RaPP SFZ (úprava prestupových
termínov u amatérov). 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi SFZ a Mestom
Vysoké Tatry.



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý predstavil obsah návrhu zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi SFZ a Mestom
Vysoké Tatry. 
VV SFZ v rámci investičného programu UEFA HatTrick IV (2016-2020) schválil vyčlenenie
finančných prostriedkov na realizáciu projektu výstavby ihrísk s umelou trávou v celkovom objeme
2,035 mil. EUR. Z uvedenej sumy bolo s ohľadom na zmluvu o poskytnutí účelovej dotácie medzi
SFZ a Mestom Vysoké Tatry zo dňa 29.9.2010 určených 135.000,- EUR práve na výstavbu ihriska s
UT vo Vysokých Tatrách – Tatranskej Lomnici. V zmysle uznesenia VV SFZ o zmene počtu
účastníkov projektu výstavby ihrísk s UT financovaného z programu UEFA HatTrick IV zo dňa
5.4.2016 bola uvedená suma zvýšená na 155.000,- EUR. 
Napriek uvedenej skutočnosti, nie je Mesto Vysoké Tatry schopné dofinancovať realizáciu projektu
z vlastných zdrojov, t.j. nedokáže realizovať aj kompletnú výstavbu spodnej stavby (podložia) a s
tým súvisiacich prác, a zároveň uhradiť časť sumy prevyšujúcej výšku príspevku na umelý trávnik a
jeho inštaláciu v zmysle rámcovej zmluvy na dodávku a inštaláciu umelého trávnika uzatvorenej
medzi SFZ a víťazným uchádzačom podľa súťaže realizovanej SFZ a UEFA. 

V rámci výstavby NTC Poprad realizuje SFZ aktuálne tretiu etapu, ktorej obsahom je výstavba
tréningového ihriska s prírodným trávnikom. V blízkej budúcnosti však bude nevyhnutné mať k
dispozícii aj tréningovú plochu s umelým trávnatým povrchom (pre potreby reprezentácií SR, či na
komerčné využitie areálu NTC Poprad), čo by si vrátane prípadnej kúpy pozemku vyžiadalo
minimálne náklady v sume 500.000,- EUR. 

Keďže lokalita budúceho ihriska s umelou trávou vo Vysokých Tatrách je od NTC Poprad vzdialená
cca. 10 až 15 minút, vstúpil SFZ do rokovania s Mestom Vysoké Tatry ohľadom možného
dofinancovania projektu zo strany SFZ výmenou za dlhodobý nájom ihriska na obdobie 15 rokov. 

Výsledkom rokovaní je predložený návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, na základe ktorej sa
SFZ zaviaže dobudovať po dokončení všetkých prác zo strany Mesta Vysoké Tatry ihrisko s UT a
súvisiacu infraštruktúru (umelý trávnik, umelé osvetlenie, lavičky náhradníkov, záchytné siete za
bránami), pričom preinvestuje 300.000,- EUR (z čoho 155.000,- EUR tvorí pôvodná dotácia).
Následne bude SFZ ihrisko prevádzkovať po dobu 15 rokov s podmienkou, že FK Vysoké Tatry
bude môcť ihrisko bezodplatne využívať 20 hodín týždenne mimo hodín vyhradených SFZ. Pôvodná
vyššie uvedená zmluva medzi SFZ a Mestom Vysoké Tatry bude podpisom tejto zmluvy zrušená. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi SFZ a Mestom Vysoké
Tatry.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice SFZ k vzdelávaniu
trénerov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na zmenu a doplnenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov.
Návrh na zmenu Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov upravuje vzdelávanie trénerov SFZ v
zmysle § 83 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, UEFA Konvencie k vzdelávaniu trénerov (edícia
2015) a UEFA Grassroots Charty. Ustanovuje zásady vzdelávania trénerov, usmernenia k
zabezpečovaniu školení trénerov, ďalšieho vzdelávania trénerov a podmienky pre získavanie resp.
uznávanie trénerských diplomov a licencií.
Táto smernica zabezpečuje systém vzdelávania trénerov futbalu pre svojich individuálnych členov,
ktorým tak umožňuje získať odbornú spôsobilosť na vedenie tréningu a ďalšie pôsobenie vo



futbalových družstvách, v kluboch a v orgánoch SFZ. 

Smernica je rozdelená na články, ktoré upravujú:
- vymedzenie a výklad pojmov,
- stupne odbornej spôsobilosti,
- profil držiteľov trénerských licencií,
- podmienky pre prijatie na školenie trénerov,
- podmienky prijatia vrcholových hráčov na školenia trénerov,
- zabezpečovanie a organizácia školení,
- udeľovanie trénerských diplomov a licencií,
- poplatky za školenia a vystavenie trénerských licencií,
- frekvenciu a garanciu školení,
- systém predlžovania trénerských licencií,
- odňatie a opätovné udelenie trénerskej licencie,

Kompletná Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov bude po schválení zverejnená na webovej stránke
SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov. 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu Smernice pre hodnotenie Fair play v podmienkach SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh smernice na základe zmien v predpisoch UEFA pre Fair - play v roku 2015.
Smernica nahradzuje pôvodné hodnotenie Fair play. Jej účelom je posilniť športový prístup a
správanie sa hráčov, realizačných tímov, funkcionárov a divákov, zároveň zvýšiť potešenie
všetkých, ktorí sú v hre zapojení. Podmienky jednotlivých súťaží fair play určuje riadiaci orgán
súťaže v súlade s touto smernicou v rozpise súťaží pred začiatkom súťažného ročníka.

Smernica sa rozdeľuje na články, ktoré upravujú:
- všeobecné ustanovenia,
- postup hodnotenia podľa fair play kritérií,
- body za žlté a červené karty,
- hodnotenie rešpektovania súpera,
- hodnotenie rešpektovania rozhodcov,
- správanie sa členov realizačného tímu a funkcionárov,
- správanie sa divákov,
- fair play družstva v stretnutí,
- vylúčenie družstva zo súťaže fair play

Kompletná Smernica pre hodnotenie Fair play v podmienkach SFZ bude po schválení zverejnená na
webovej stránke SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



VV SFZ schvaľuje návrh Smernice pre hodnotenie Fair play v podmienkach SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na prijatie riadnych členov SFZ.
Podľa čl. 52 písm. ee) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych členov po
predložení všetkých podkladov podľa čl. 28, ods. 5 stanov SFZ.
SFZ boli doručené písomné žiadosti týchto subjektov o prijatie za riadnych členov SFZ : 
1. Športový klub Polom Gemerská Poloma
2. Mestský futbalový klub Bytča
3. PFA ŠTK Šamorín

Žiadosti vyššie uvedených futbalových klubov spĺňajú požiadavky podľa čl. 28 ods. 5 stanov SFZ. 
Matrika SFZ odporučila VV SFZ prijať futbalové kluby Športový klub Polom Gemerská Poloma,
Mestský futbalový klub Bytča a PFA ŠTK Šamorín za riadnych členov SFZ. Všetky podklady pre
splnenie formálnych náležitostí žiadateľov sa nachádzajú v jej archíve.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ prijíma Športový klub Polom Gemerská Poloma, Mestský futbalový klub Bytča, PFA
ŠTK Šamorín a FK Mladosť Lipovník za riadneho člena SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch.
V zmysle Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch rozhoduje Výkonný výbor SFZ o
organizačno-právnych zmenách v kluboch. 

Matrike SFZ boli doručené podklady k právno-organizačným zmenám nižšie uvedených klubov:
1. ŠK Senec, a. s. – zmena vlastníckych vzťahov, zmena sídla a názvu na Športový klub 1923
Gabčíkovo, a. s.
2. FC Spartak, a. s. a FC Horses Šúrovce, s. r. o. – odpredaj a prevod časti podniku FC Spartak, a. s.
3. FO Kinex Bytča a Mestský futbalový klub Bytča – prevod práv a povinností
4. FC ViOn Zlaté Moravce/FK Spartak Vráble – prevod práv a povinností

K všetkým žiadostiam zaujali svoje stanovisko aj relevantné úseky SFZ (ekonomický, technický,
právny a matrika), riadiace orgány a ÚLK. Originály doručených dokumentov sú k nahliadnutiu na
matrike SFZ.
Členovia VV SFZ sa týmito žiadosťami podrobne zaoberali priamo na zasadnutí.
V zmysle Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch (čl. 14, ods. 3), oznámili úmysel
uskutočniť právno-organizačné zmeny aj tieto kluby:



FK LAFC Lučenec a ŠK Novohrad Lučenec
NMŠK 1922 Bratislava a FK Stupava
FK LAFC Lučenec a OZ Futbal Lučenec

Oznámenia týchto klubov v zmysle Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch (čl. 14,
ods. 3) vzali členovia VV SFZ na vedomie.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje schvaľuje návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch FC ViOn
Zlaté Moravce/FK Spartak Vráble, FC Spartak Trnava,a.s./FC Horses Šúrovce,s.r.o., FO
Kinex Bytča/Mestský športový klub Bytča.
2) VV SFZ schvaľuje  návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch ŠK Senec, a.s./Športový
klub 1923 Gabčíkovo, a.s. s podmienkou pre klub ŠK Senec, a.s., že pri prestupoch hráčov
Senca do 18 rokov, ktorí prestúpia do iného klubu v nasledujúcom prestupovom období,
nebude uplatnený nárok na odstupné za amatéra.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu pravidiel pre prideľovanie dotácie regiónom pri
organizovaní turnaja Region's Cup.  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh pravidiel pre prideľovanie dotácie regiónom pri organizovaní turnaja Region's Cup.
Region's Cup je vrcholným podujatím UEFA pre amatérsky futbal. Podľa reglementu UEFA pre
Region's cup nesmú v tomto výberovom turnaji štartovať hráči, ktorí mali v doterajšej kariére
uzatvorenú profesionálnu zmluvu, riadne registrovanú na SFZ, resp. v inej asociácii, na akýkoľvek
čas, ani aktuálni futbalisti z I. a II. ligy.
Oprávnení štartovať sú hráči, ktorí v súčasnosti hrajú v regionálnych súťažiach, aj takí, ktorí v
minulosti účinkovali v republikových súťažiach (I., II. III. liga), ale nikdy nemali uzavretú a
registrovanú profesionálnu zmluvu.
SFZ organizuje kvalifikačný turnaj každoročne prostredníctvom regionálnych futbalových zväzov.
Víťaz turnaja (kvalifikácie) reprezentuje Slovensko na kvalifikácii ME amatérskych tímov.
Z dôvodu rozvoja a spolupráce amatérskych regionálnych tímov sa SFZ rozhodol podporiť
organizovanie kvalifikácie, ktorá sa koná raz ročne, vždy v inom regióne Slovenska tak, že v rámci
rozpočtu plánovaného na nasledujúce obdobie vyčlení čiastku na preplatenie výdavkov
organizovania tohto podujatia. Podmienkou je predloženie prvotných účtovných dokladov (faktúr,
zmlúv, objednávok, pokladničných objednávok a dokladov preukazujúcich výšku/spôsob úhrady) a
neprekročenie čiastky vyššej ako 10.000,- eur. 
SFZ po kontrole a odsúhlasení týchto výdavkov regiónu na organizáciu turnaja následne refunduje
do výšky uznaných výdavkov.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh pravidiel pre prideľovanie dotácie regiónom pri organizovaní
turnaja Region’s Cup.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



 
K bodu 16: Informácia z Kongresu FIFA konaného v dňoch 12.-14. mája 2016 v Mexiku.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o konaní Kongresu FIFA v Mexico City v dňoch 12.-14. mája 2016.
Výsledky kongresu prezentoval v nasledovných bodoch:

1. Prezentácia 
- 207 z 209 prítomných (chýba Eritrea, Mauritius), suspendácia Indonézie ukončená, Beninu a
Kuvajtu pokračuje (politické zásahy do futbalu), t.j. 205 krajín oprávnených hlasovať.

2. Príhovor prezidenta
- FIFA kráča po novej ceste – futbal pre FIFA a FIFA pre futbal, stretol sa s hlavnými partnermi a
sponzormi (1. krát u nich), navštívil organizátorov MS – Rusko aj Katar, navrhol novú GS – Fatma
Samba Diouf Samoura zo Senegalu, navrhol novú stratégiu rozvoja futbalu.

3. Správa o činnosti
- úspěšná organizácia vrcholných podujatí (MS ženy Vancouver, U20, plážový futbal...), Women’s
Leadership Conference, 10. výročie projektu Football for hope,
- výber kandidáta pre MS 2026: „bulletproof“ nepriestrelné výberové konanie,
- Alexey Sorokin – správa o príprave MS 2018: 11 štadiónov, 4 hotové, všetky budú dokončené do
konca 2017, komfort pre všetkých, najdlhší let z Moskvy 2 hod, 14.6.-15.7. 2018 organizujú
Confederation Cup 2017, celková investícia 6mld USD do celej infraštruktúry.

4. Finančná správa
- 2015 = 1.152 mil USD výnosy – cca 85% zo súťaží, 74% investovaných priamo do futbalu
- pre 2016 nový model distribúcie financií vďaka novému prezidentovi
- správy audítorov KPMG, Domenico Scala

5. Revízia rozpočtu na roky 2015-2018
- revidované výnosy z 5.000 na 5.656 mil USD (4-roč. obdobie), dosiahneme navýšením výnosov
z predaja TV a marketing. práv o 565 mil USD
- ako budú investované? 517 mil USD navýšenie príspevkov pre národné zväzy, t.j. 1,25 mil
USD viac per NA na rok, t.j. 5 mil za 4 roky!!!  Všetky peniaze budú rozdelené v zmysle FIFA
predpisov (účelovo viazané na projekty).

6. Strategické a športovo-administratívne záležitosti
a) Palestína – Izrael, správa Tokyo Sexwale, zaznamenaný progres, ale stále dlhá cesta pred nami, 2
hl. úlohy: voľný pohyb ľudí a výstroje plus legislatívne zmeny 
b) zmeny v zložení Výkonného výboru FIFA (council) a iných orgánov pokračujú, cieľ zlepšiť
proces rozhodovania plus väčšia kontrola financí, ktoré prichádzajú do FIFA a ktoré odchádzajú von
c) FIFA bude organizovať raz ročne summity národných zväzov (ako UEFA TEP) a
interkontinentálne stretnutia
d) rozvoj – všetky FIFA projekty sa zbiehajú do jediného = FORWARD, ročný príspevok 1,25 mil
USD sa bude skladať z:
- 500.000 USD – „insentive money“ účelovo na rozvoj jednotl. Oblastí
- 750.000 USD – na projekty (je to vlastne UEFA HatTrick)

7. Prijímanie Kosova a Gibraltaru za členov FIFA
- Kosovo aj Gibraltar prijaté!! FIFA má 211 členských krajín!!

8. Nasledujúce kongresy:
- Kuala Lumpur, Malajzia, 11.-12.mája 2017



- Moskva, Rusko, 12.-13. júna 2018

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu z Kongresu FIFA konaného v dňoch 12.-14. mája 2016 v
Mexiku.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Prerokovanie návrhu zmlúv pre audítora na vykonanie auditu ročnej závierky
SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh zmlúv pre audítora na vykonanie auditu ročnej závierky SFZ a SFZ Marketing,
s.r.o. pre rok 2016.
Na minuloročnom jesennom zasadnutí VV SFZ boli prerokované návrhy zmlúv pre audítora na
vykonanie auditu ročnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2015.
Konferencia SFZ má v právomoci schvaľovať výber audítora i samotný obsah zmluvy. Nakoľko sa
doposiaľ Konferencia SFZ v tomto roku nekonala a najbližšia bude 3. júna 2016, boli predložené na
prerokovanie aj návrhy zmlúv pre audítora na vykonanie auditu ročnej závierky SFZ a SFZ
Marketing, s.r.o. pre rok 2016.
VV SFZ v tomto prípade podáva odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko pre účely
rozhodnutia delegátov Konferencie SFZ.
Členovia VV SFZ mali k dispozícii kompletné znenie návrhu zmlúv

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh programu konferencie SFZ so
zmenou a doplnením prerokovaným na zasadnutí VV SFZ. 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Informácia o zmenách a doplnkoch pravidiel futbalu 2016/17 – II. časť (Detaily
všetkých zmien v pravidlách futbalu).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov
Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval o zmenách a doplnkoch pravidiel futbalu 2016/17 – II.
časť.
Na predchádzajúcom zasadnutí obdržali členovia VV SFZ cirkulár FIFA č. 5, ktorý prezentoval
zmeny a doplnenia Pravidiel futbalu 2016/17 schválených na 130. Výročnom valnom zasadnutí
Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB), ktoré sa konalo dňa 5. marca 2016 v Cardiffe.
Na tomto zasadnutí obdržali v druhej časti členovia VV SFZ detailne spracované zmeny pravidiel
futbalu pre ročník 2016/17. Ide o rozsiahly 47 stranový dokument spracovaný Komisiou rozhodcov
SFZ, ktorý obsahuje pôvodný text, nový text a odôvodnenia zmien.
Uvedené zmeny pravidiel futbalu ročníka 2016/17 budú zverejnené aj na webovej stránke SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o zmenách a doplnkoch pravidiel futbalu 2016/17 – II.



časť.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh programu Konferencie SFZ so zmenou a doplnením.
 Nakoľko išlo o posledné zasadnutie pred VV SFZ pred konaním Konferencie SFZ, bolo zároveň aj
možnosťou na navrhovanie zmien a úprav programu.
V rámci oddelení SFZ sa dospelo k názoru, že je vhodné vypustiť z doposiaľ navrhovaného
programu bod č. 12 s názvom „Správa o činnosti SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. od ostatnej
volebnej Konferencie SFZ“, nakoľko by išlo o duplicitu, keďže obsah správy sa zhoduje s
obsahom a textáciou v iných bodoch programu Konferencie. 

V druhom prípade išlo o rozšírenie názvu bodu programu, konkrétne bodu s názvom „Potvrdenie
predsedu Revíznej komisie SFZ ako kontrolóra SFZ.“ Po doplnení by názov tohto bodu znel
„Potvrdenie predsedu Revíznej komisie SFZ ako kontrolóra SFZ, schvaľovanie návrhu na
výšku a spôsob odmeňovania kontrolóra SFZ.“
V zmysle úpravy zákona o športe je potrebné, aby spôsob a výšku odmeny pre kontrolóra schválil
najvyšší orgán zväzu.

Návrh programu 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. Schvaľovanie čestného člena SFZ 

5. Udeľovanie ocenení SFZ 

6. Schvaľovanie návrhu Volebného poriadku SFZ 

7. Schvaľovanie návrhu Rokovacieho poriadku konferencie SFZ 

8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 

9. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych 

členov SFZ a o spôsobe použitia členského 

10. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu II. ligy mužov 

11. Schvaľovanie návrhu na kapitálový vstup SFZ do spoločnosti CITY ARENA SFZ, a.s., 

 prevádzkujúcej futbalový štadión v Trnave 

12. Správa Revíznej komisie SFZ 

13. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia 

 hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2014 

14. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2015, schválenie rozdelenia 



 hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015 

15. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2016 

16. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2016 

17. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej závierky SFZ a SFZ Marketing, 

 s.r.o. pre rok 2015 a 2016 

18. Odvolanie člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ 

19. Voľby člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ 

20. Potvrdenie predsedu Revíznej komisie SFZ ako kontrolóra SFZ, schvaľovanie návrhu 

 na výšku a spôsob odmeňovania kontrolóra SFZ 

21. Voľby členov a náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (podľa §92, 

 ods. 2 Zákona o športe) 

22. Diskusia 

23. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh programu konferencie SFZ so
zmenou a doplnením prerokovaným na zasadnutí VV SFZ. 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20:  Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zástupcovi ZsFZ Pavlovi
Šípošovi, ktorý predstavil návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Štefana Havlíčka, ktorý sa
v týchto dňoch dožíva životného jubilea 70. rokov, za jeho významnú dlhoročnú funkcionársku
činnosť pre SFZ a ZsFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Štefana Havlíčka.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 21: Diskusia.

Žiadosť mesta Michalovce o finančnú dotáciu 
Ján Kováčik:
Prezident SFZ informoval, že v uplynulých dňoch obdržal SFZ list od primátora mesta Michalovce
p. Viliama Zahorčáka, v ktorom požiadal SFZ o zaradenie mesta Michalovce do projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
Svoje argumenty v prospech žiadosti podložil tým, že klub MFK Zemplín Michalovce je posledný
spomedzi ligových klubov, ktorý nebol zaradený do projektu, ďalej tým, že Smernica o



infraštruktúre štadiónov 2018 podmieňuje účasť klubu v najvyššej súťaži za predpokladu, že má
zrealizovaný systém vyhrievania hracej plochy. Napokon aj tým, že štadión v Michalovciach prešiel
rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch 2007-2010, ktorú mesto realizovalo výlučne z vlastných
prostriedkov. Klub má bohatú futbalovú históriu a pravidelne vychováva hráčov pre mládežnícke
reprezentácie.   

Prezident SFZ zdôraznil, že finančné prostriedky na projekt výstavby a rekonštrukcie futbalových
štadiónov boli rozdelené na základe rozhodnutia Konferencie SFZ v júni 2013. V tomto čase klub z
Michaloviec ešte nehral najvyššiu súťaž.
Tiež doposiaľ platilo pravidlo, že ak sa niektoré z 20 vybraných miest rozhodlo odstúpiť z projektu,
bolo nahradené iným mestom z toho istého regiónu v zmysle územného členenia SFZ. 
Doposiaľ sa tak udialo v troch prípadoch, kedy mestá Dolný Kubín, Levice a Topoľčany boli
nahradené mestami Žiar nad Hronom, Sereďou a Skalicou.

Napriek uvedenému prezident SFZ požiadal členov VV SFZ, aby zvážili možnosť zaradenia klubu
MFK Zemplín Michalovce do projektu, v prípade že by niektoré z doposiaľ zaradených miest
nesplnilo podmienky a od projektu by odstúpilo (bez ohľadu na regionálnu príslušnosť). 

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 24. mája 2016 v Bratislave:

Uznesenie č. 77/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
   

Uznesenie č. 78/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia Výkonného výboru UEFA.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 79/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
2) VV SFZ VV SFZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing,
s.r.o. za rok 2015.
3) VV SFZ odporúča schváliť účtovnú závierku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015.
4) VV SFZ berie na vedomie rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za
rok 2015.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 80/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie plnenie rozpočtu a správy SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2015.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 81/16 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 82/16 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na



rok 2016.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 83/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ s podmienkou
nadobudnutia účinnosti od schválenia novelizácie Stanov SFZ na Konferencii SFZ dňa 3. júna
2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 84/16 VV SFZ:
VV SFZ neschvaľuje návrh ZsFZ na zmenu a doplnenie RaPP SFZ (úprava prestupových termínov
u amatérov). 
 T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 85/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi SFZ a Mestom Vysoké Tatry.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 86/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 87/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice SFZ pre hodnotenie Fair play v podmienkach SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 88/16 VV SFZ:
VV SFZ prijíma Športový klub Polom Gemerská Poloma, Mestský futbalový klub Bytča, PFA ŠTK
Šamorín a FK Mladosť Lipovník za riadneho člena SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 89/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje schvaľuje návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch FC ViOn Zlaté
Moravce/FK Spartak Vráble, FC Spartak Trnava,a.s./FC Horses Šúrovce,s.r.o.,  FO Kinex
Bytča/Mestský športový klub Bytča.
2) VV SFZ schvaľuje  návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch ŠK Senec, a.s./Športový klub
1923 Gabčíkovo, a.s. s podmienkou pre klub ŠK Senec, a.s., že pri prestupoch hráčov Senca do 18
rokov, ktorí prestúpia do iného klubu v nasledujúcom prestupovom období, nebude uplatnený nárok
na odstupné za amatéra.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 90/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh pravidiel pre prideľovanie dotácie regiónom pri organizovaní turnaja
Region’s Cup.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 91/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu z Kongresu FIFA konaného v dňoch 12.-14. mája 2016 v
Mexiku.

T: ihneď



Z: Jozef K I ment
Uznesenie ¨ . 92/16 VV SFZ:

yV SEZ odporœča delegœtom konIrericie SF7 ustanovit Ing. Editu Ceehovœ za atid tora SEZ a
SEZ Marketing. s.r.o. na vykonan je auditu ročnej zœvierkv   rok 20! 6.
2) VV SEZ odporœča deiegøtom konIreneie SEZ sehvœli n wrhy zmlœv pre aud tora na vykonanie
auditu ročI]ci zœvierky SEZ a SEZ Marketing. s.r.o. pre rok 20 6.

T: ihned 
7: Jozef Kliment

Uznesenic ¨ . 93/16 VV SF1:
VV SEZ hune na vcdoinic intbrmciu o zmeiuch a doplnkoth pravidic[ lUtbalu 20 16! I 7 II. čas .

T: ihned 
Z: Joze ˝ Kliment

Uznesenie ¨ . 94/16 yV SF1:
yV SEZ odpor iča delegtom konfereneie SEZ sehvœli nœvrh prograimi konfercncie SEZ so
zmenou a doplnen m prerokovan m na zasadnut VV SEZ.

Uznesenie ¨ . 95/16 % V SF1;
yV SEZ sehvafuje udelenie zlatØho odznaku SEZ pre p.  IeIhna l-Javlička.

T: ihned 
Z: Jozef Kliment

T: ihned 
Jozef Kliment

.larosl4 Ryhœnsk /
prÆvny e.XP\t!Pr)iektdv narizi jr SEZ

I  oval:

Jozef Kliment
generœlny sekrelÆr SEZ
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