
Zápisnica č. 04/16 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 9. 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
Pavel Halabrín - zástupca ÚLK
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: Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ

Prizvaní: Pavol Šípoš – predseda ZsFZ (prizvaný bez práva hlasovať)
Milan Malatinský – reprezentačný tréner SR U19
Ladislav Hudec - reprezentačný tréner SR U17
Ján Greguš – riaditeľ Technického úseku SFZ
Martin Hasprún – manažér mládeže a rozvoja
Samuel Slovák – hlavný koordinátor mládeže
Peter Dedík - projektový manažér SFZ
Marek Majtán – zástupca MŠK Žilina, jeden z autorov RaPP SFZ 
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. Vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U17.
5. Vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U19.
6. Schvaľovanie návrhu systému a financovania futbalových akadémii.
7. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a

modernizácie futbalových štadiónov.
8. Schvaľovanie návrhu zmluvy o osobitnej odmene advokáta pri uplatňovaní

nárokov UFA Sports Slovakia, s.r.o. proti SFZ.
9. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ.
10. Prerokovanie správy audítora k  účtovnej závierke SFZ a  SFZ Marketing, s.r.o. za

rok 2014, prerokovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku.
11. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
12. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Volebného poriadku SFZ a

Rokovacieho poriadku konferencie SFZ.
13. Prerokovanie návrhu reorganizácie republikových súťaží SFZ.
14. Prerokovanie návrhu na kapitálový vstup SFZ do spoločnosti City Aréna SFZ,

a.s. prevádzkujúcej štadión futbalový štadión v Trnave. 
15. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie RAPP SFZ podľa stanoviska FIFA a 

v zmysle zákona o športe.



16. Informácia o priebehu licenčného konania a rozhodnutí POLK.
17. Informácia o zmene a doplnení Pravidiel futbalu 2016/17 (FIFA cirkulár č. 5).
18. Schvaľovanie návrhu na prijatie riadneho člena SFZ.
19. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie

apríl 2016.
20. Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu
so zmenou, konkrétne vypustením bodu č. 3 s názvom „ Informácia zo zasadnutia VV UEFA “,
nakoľko zo zasadnutia VV SFZ sa ospravedlnil člen VV UEFA p. František Laurinec, ktorý mal
tento bod referovať. Namiesto tohto bodu bol do programu navrhnutý bod s názvom „Informácia
zo zasadnutia Kongresu UEFA“.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal právny expert a projektový manažér SFZ Jaroslav Rybánsky. 

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 trvá.
Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov bude predložené na
júnové zasadnutie. V súčasnosti je v štádiu interného pripomienkového konania.

Uznesenie č. 174/15 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o stanovisku FIFA k Registračnému a prestupovému
poriadku SFZ.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ zvolať pracovnú skupinu, ktorá pracovala na návrhu Registračného a
prestupového poriadku SFZ, aby uvedený predpis upravila v zmysle stanoviska FIFA a predložila
na schválenie do 30. apríla 2016.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úlohá splnená.
Predpis bol predložený na schválenie ako samostatný bod programu.

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.
Informácia o  priebehu a  realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a  modernizácie futbalových
štadiónov je predložená na zasadnutí ako samostatný bod programu.

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.
Informácia o  priebehu a  realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a  modernizácie futbalových
štadiónov je predložená na zasadnutí ako samostatný bod programu.

Uznesenie č. 47/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 3. júna 2016 v Bratislave.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť predložený návrh programu.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 30. apríla
2016 mená členov návrhovej a mandátovej komisie.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
V termíne do 30. apríla 2016 boli nahlásené všetky mená členov návrhovej a mandátovej komisie.

Uznesenie č. 51/16 VV SFZ:
1) VV SFZ  berie na vedomie informáciu o  návrhu na zmenu a  doplnenie RAPP SFZ v  zmysle
stanoviska FIFA a v zmysle zákona o športe.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do návrhu pripomienky vznesené na zasadnutí VV
SFZ.
3) VV SFZ berie na vedomie pripomienky od predsedu Matričnej komisie SFZ k návrhu na zmenu
a doplnenie RAPP SFZ.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Pripomienky vznesené na predchádzajúcom zasadnutí VV SFZ boli do predpisu zapracované. RaPP
SFZ bol predložený na schvaľovanie ako samostatný bod programu.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3:  Informácia zo zasadnutia 40. Kongresu UEFA .
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Členov VV SFZ informoval o zasadnutí Kongresu UEFA,
ktorý sa konal v Budapešti. Rozdelil svoju informáciu do nasledovných tém: 



Správy predsedov UEFA komisií.
- financie – 2,8 mld EUR – predpokladaný zisk z EURO 2016
- Národná liga a optimalizácia organizácie priateľských zápasov – pokračuje sa 
- HatTrick IV pokračuje v implementácii projektov (invest. aj intelektuálnych)
- vzdelávanie trénerov – nový koncept pre Study Group schému, kurzy pre GK a fitness trénerov
- pokračuje práca v  oblasti finančného fair-play, implementácie nového konceptu bezpečnosti na
štadiónoch, integrity futbalu a iné.

Voľba člena VV UEFA za ženy – dve kandidátky:
- Karen Espelund (NOR) 21 hlasov
- Florence Hardouin (FRA) 33 hlasov 
- Florence Hardouin sa stala novou členkou VV UEFA

Doplnenie/úprava stanov.
- Na návrh Švajčiarskeho FZ nebolo hlasované o zmenách an block, ale o čl. 5 sa hlasovalo tajným
hlasovaním (čl. 5: pôvodný text – kandidát na členstvo musí byť „uznaný OSN“, návrh nového
textu:  kandidát môže byť prijatý za člena, ak je uznaný väčšinou nezávislých štátov“).
- zmena neprešla, t.j. platí pôvodný článok.

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

Najbližší kongres UEFA sa bude konať vo Fínsku v marci/apríly 2017.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia 40. Kongresu UEFA .
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

 K bodu 4: Vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U17.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U17 p.
Ladislava Hudeca, ktorý vyhodnotil reprezentačný zraz Elite round, ktorý sa konal v Nemeckom
Duisburgu.
Cieľ zrazu:
- nácvik a zdokonaľovanie variant herného systému,
- postup na záverečný turnaj ME U17 v Azerbajdžane,
- získať maximálny počet bodov do raitingu UEFA U17
Úlohy zrazu:
- oboznámiť nominovaných hráčov s požiadavkami kladenými na ich herný prejav v útočnej a v
obrannej fáze hry, 
- nácvik riešenia štandardných situácii z pohľadu ofenzívy a defenzívy, 

- analýza súperov v Elite round U17,
- pripraviť družstvo na jednotlivé zápasy kvalifikácie.

Výsledky zápasov:
NEMECKO – SLOVENSKO 5:1 (2:1) 



SLOVENSKO – HOLANDSKO 0:2 (0:2) 

BULHARSKO – SLOVENSKO 0:3 (0:1) 

Cieľom účasti na turnaji Elite round bolo:
- postup na záverečný turnaj ME U17 v Azerbajdžane,
- získať maximálny počet bodov do kvalifikačného rebríčka UEFA U17,

Prvý cieľ – postup na záverečný turnaj ME U17 sa nám splniť nepodarilo. Hlavným dôvodom
neúspechu, v porovnaní s postupujúcimi družstvami Nemecka a Holandska, bolo: 

- individuálna úroveň jednotlivcov (technická, kondičná i taktická), 

- nedostatok herných skúseností so špičkovými družstvami vo vekových kategóriách U16 a U17, 

- vylúčenie hráča v zápase s Holandskom. 

Táto veková kategória bola po sezóne 2015/2016 žrebovaná až z II. koša, t.j. Slovensko bolo v
kvalifikačnom rebríčku UEFA U17 až na 31. mieste so ziskom 4,333. 

Do nového kvalifikačného rebríčka UEFA U17 sme získali 1,830 bodu, čo je za posledné štyri
sezóny druhý najvyšší zisk (2012/2013 1,333 – ME na Slovensku, 2013/2014 – 1,000, 2014/2015 –
2,000) a so ziskom 4,833 bodov predpokladaný posun v kvalifikačnom rebríčku UEFA U17 o cca 5
priečok. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U17.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U19.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U19 p.
Milana Malatinského, ktorý vyhodnotil reprezentačný zraz Elite round, ktorý sa konal 20.-30. marca
2016 v Rakúsku.
Cieľ zrazu:

-Vzorná reprezentácia krajiny

-Snaha o postup na ME

Úlohy zrazu:

-  Pozitívne myslenie,mentálne tréningy,podpora hráčov,česť reprezentovať krajinu

- Osobné pohovory

- Organizácia hry v útoku i v obrane

- Varianty vedenia postupného útoku

- Zakončenie postupného útoku

- Riešenia prechodových fáz

- Riešenie štandardných situácií v obrane i v  útoku

Výsledky zápasov:

Rakúsko"19" – Slovensko"19" 3:1 /2:0/



Góly: 10./11m/,52.Jakupovič,11.Prokop-73.Hancko

 Česko “19”- Slovensko“19” 1:2 /1:2/
Góly: 41.Štepánek- 6./11m/Kopičár,30.Mráz

 Rumunsko“19“ - Slovensko“19“   1:3 /1:2/

Góly: 38.Ene – 30.Šalata,43.Špalek,69.Jirka

Našu skupinu Elite Round vyhralo domáce Rakúsko bez straty bodu, naše 2.miesto je zaslúžené a z
pohľadu trénera tabuľka odzrkadľuje výkonnosť tímov.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U19.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu systému a financovania futbalových akadémii.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí zástupcov Technického úseku a úseku
mládeže SFZ p. Jána Greguša, p. Samuela Slováka a p. Martina Haspruna.
Tí členom VV SFZ predstavili návrh nového systému a financovania futbalových akadémii. Ide o
systém a štruktúru licenčného systému mládeže SFZ, štruktúru financovania a kritériá na pridelenie
jednorazovej kapitálovej dotácie na dobudovanie infraštruktúry, systém kontroly a úpravu pravidiel
zostupu a postupu v súťažiach mládeže riadených SFZ. Súťažný ročník 2016 / 2017 bude
prechodným obdobím slúžiacim na prípravu spustenia nového systému od súťažného ročníka 2017 /
2018. Počas tohto obdobia prebehne transformácia FK s licenciou ÚTM na futbalové akadémie a
FK s licenciou Grassroots na ÚTM. Treťou podporovanou kategóriou budú tzv. čakatelia, ktorí
budú začlenení do systému podpory klubov s licenciou mládeže SFZ. Zároveň bol schválený
rámcový nárast financií do súťažného ročníka 2019 / 2020 s jeho následnou garanciou a
stabilizáciou v schválenej minimálnej výške až do súťažného ročníka 2024 / 2025 (vrátane) v
štruktúre: 
rozpočet na súťažný ročník 2015 / 2016: 706 000,- Eur, 
na súťažný ročník 2016 / 2017: 1 660 000,- Eur, 
na súťažný ročník 2017 / 2018: 1 859 000,- Eur, 
na súťažný ročník 2018 / 2019: 2 108 000,- Eur, 
na súťažný ročník 2019 / 2020: 2 357 000,- Eur, 
Garantovaná minimálna dotácia na nasledujúcich 5 súťažných ročníkov  (2024 / 2025). Dotácia na
jednu futbalovú akadémiu na jeden súťažný ročník stúpne zo súčasných 34 000,- Eur, v
prechodnom období to bude 65 000,- Eur a v súťažnom ročníku 2019 / 2020 to bude 100 000,- Eur.

Pre FK s licenciou Grassroots (v budúcnosti ÚTM) bude dotácia rásť zo súčasných 6 500,- Eur, v
prechodnom období to bude 25 000,- Eur až po súťažný ročník 2019 / 2020 na 35 000,- Eur.  FK s
licenciou "Čakateľa" budú podporované sumou  3 000,- Eur v súťažnom ročníku 2017 / 2018 až po
5 000,- Eur v súťažnom ročníku 2019 / 2020. Dotácia je rozdelená na dve časti: financie na
trénerov a financie na činnosť.  Vo futbalových akadémiách bude dotovaných 6 profesionálnych
trénerov a v ÚTM 2 profesionálni tréneri a jeden na čiastočný úväzok. Financie pre čakateľov budú
poskytnuté na činnosť. Z výnosu za postup na ME mužov bude poskytnutá jednorazová dotácia na
kapitálové výdavky pre futbalové akadémie na základe kritéria účasti v najvyššej dorasteneckej
súťaži a I. lige seniorov v predpokladanej výške 200 000,- Eur na jednu FA  (predpoklad na



základe splnenia podmienok je, že dotácia bude poskytnutá na 9 FA). Dorastenecká I. liga U19,
U17 a U16 bude súťaž futbalových akadémií o počte družstiev 12 od súťažného ročníka 2017 /
2018, kde počas súťažného ročníka 2016 / 2017 príde k zúženiu počtu účastníkov zo súčasných 14.
Zmení sa aj systém zostupu a postupu. Zostupovať sa bude už od súťažného ročníku 2016 / 2017 na
základe súčtu stanoveného koeficientu U19 a U17. Postúpiť môže len víťaz II. ligy staršieho
dorastu (jeho mladší dorast U17 ale musí skončiť do 5. miesta v príslušnej skupine), kde víťazi
jednotlivých skupín II. líg zohrajú kvalifikačné stretnutia o víťaza II. ligy za predpokladu, že splnia
podmienky licenčného systému mládeže SFZ. V takomto prípade bez barážového stretnutia víťaz
bez barážového stretnutia priamo nahradí posledný FK na základe súčtu koeficientu U19 a U17, v
prípade, ak splnil podmienky licenčného systému mládeže SFZ. Pri zostupe FA z I. dorasteneckej
ligy sa poskytuje jeden rok finančná ochrana. Žiacke súťaže budú od súťažného ročníka 2017 /
2018 uzavreté vždy na trojročné obdobie. V súťažnom ročníku 2016 / 2017 sa ešte bude zostupovať
a postupovať na základe športového kritéria umiestnenie U15 za predpokladu, že všetky FK musia
splniť podmienky licenčného systému mládeže SFZ. Účasť v najvyšších žiackych súťažiach majú
automaticky zaručenú futbalové akadémie. Ostatných účastníkov z kategórie ÚTM a Čakateľov
navrhuje na základe hodnotenia a správy pracovníkov technického úseku SFZ vždy Výkonný výbor
príslušného RFZ. Návrh ale podlieha konečnému schváleniu VV SFZ. Všetci účastníci najvyšších
žiackych súťaží musia splniť podmienky licenčného systému mládeže SFZ, ako jednu zo
základných podmienok k účasti v súťažiach. Štruktúra a organizácia najvyšších súťaží žiakov
zostáva nezmenená s výnimkou vekových kategórií U12 a U13, kde sa nebude hrať nadstavba stred
a východ. Počet futbalových akadémií bude 12, ÚTM 22 a Čakateľov 14.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh systému a financovania futbalových akadémii.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí projektového manažéra SFZ Petra
Dedíka, ktorý informoval na najdôležitejších skutočnostiach v projekte výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov od posledného zasadnutia:
1. Na futbalových štadiónoch v  Bardejove, Zvolene, Dunajskej Strede a  Skalici prebiehajú práce na
rekonštrukcii jednotlivých štadiónov.
2. Zástupcovia SFZ, Komisie SFZ pre štadióny a  ihriská a  ÚLK vykonali návštevy štadiónov
v Trenčíne, Skalici, Dunajskej Strede a  Michalovciach za účelom kontroly infraštruktúry štadiónov
v súlade so Smernicou SFZ o  infraštruktúre štadiónov 2018 na sezónu 2016/2017 a  2017/2018, a to
s ohľadom na prebiehajúcu, resp. budúcu rekonštrukciu jednotlivých štadiónov.
3. V súlade s uznesením VV SFZ prijatým na zasadnutí dňa 5. apríla 2016 sme informovali Mesto
Sereď a  Mesto Prešov o  posunutí termínu na uzatvorenie zmlúv o spolupráci medzi SFZ a
partnermi pre uvedený projekt v jednotlivých mestách na 31.5.2016. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0



Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu zmluvy o osobitnej odmene advokáta pri uplatňovaní
nárokov UFA Sports Slovakia, s.r.o. proti SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh zmluvy o osobitnej odmene advokáta
(JUDr. Antona Blahu CSc.) pri uplatňovaní nárokov UFA Sports Slovakia, s.r.o. proti SFZ. Návrh
vyplýva z  osobitného prevzatia zastupovania vo veci nárokov UFA Sports Slovakia vyplývajúcich
z Dohody o  urovnaní a  ukončení obchodného zastúpenia zo dňa 27.07.2011 uzavretej medzi SFZ
a UFA Sports Slovakia s.r.o.  
Právne zastupovanie  v spore pozostáva najmä: 
a) z  účasti na rokovaniach podľa rozhodnutia prezidenta SFZ a v zaujatí právnych stanovísk na
týchto rokovaniach,
b) na vypracovaní  stanovísk a  odpovedí a  vedenie korešpondencie s UFA Sports Slovakia vo
veciach uplatnenia nárokov UFA Sports Slovakia z Dohody,
c) z komplexného právneho poradenstva k  uplatneniu nárokov zo strany UFA Sports vyplývajúcich
z Dohody.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ udeľuje prezidentovi SFZ mandát na podpísanie návrhu zmluvy o osobitnej odmene
advokáta pri uplatňovaní nárokov UFA Sports Slovakia, s.r.o. proti SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o zmene a doplnení návrhu programu
konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 3. júna 2016 v Bratislave. Predstavil zároveň návrh kandidátov
do mandátovej a návrhovej komisie, ktoré SFZ obdržal od ÚLK, RFZ a GS SFZ.
Zmeny oproti predchádzajúcemu programu, ktoré obdržali členovia VV SFZ na aprílovom
zasadnutí sú zvýraznené:

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 republikových súťaží 

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

prevádzkujúcej futbalový štadión v Trnave

12. Správa o činnosti SFZ a SFZ Marketing od ostatnej volebnej konferencie SFZ

13. Správa Revíznej komisie SFZ

14. Schvaľovanie účtovnej závierky a  správy audítora, schválenie rozdelenia hospodár- skeho

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

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

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

16. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2016

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

18. Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej závierky SFZ a  SFZ Marketing, s.r.o.

pre rok 2015 a 2016 

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

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

21. Potvrdenie predsedu Revíznej komisie SFZ ako kontrolóra SFZ

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

ods. 2 Zákona o športe)

23. Diskusia

ÚLK navrhla do mandátovej komisie p. Michal Mertinyák a do návrhovej komisie p. Tomáš Cho.
RFZ navrhli do mandátovej komisie p. Miroslav Baxa (BFZ), p. Ľubomír Auxt (SsFZ), p. Ervín
Kiss (ZsFZ) a p. Jaroslav Švarc (VsFZ) a do návrhovej komisie p. Milan Lônčík (BFZ), p.  Štefan
Valko (VsFZ), p. Juraj Soboňa (ZsFZ) a p. Juraj Pilát (SsFZ). Generálny sekretár navrhol do
mandátovej komisie p. Milana Vojteka a do návrhovej komisie p. Petra Dedíka. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmeny a doplnenie programu júnovej konferencie SFZ.
2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť navrhovaných kandidátov za
členov mandátovej komisie SFZ a členov návrhovej komisie SFZ  takto:
ÚLK navrhla do mandátovej komisie p. Michal Mertinyák a do návrhovej komisie p. Tomáš
Cho. RFZ navrhli do mandátovej komisie p. Miroslav Baxa (BFZ), p. Ľubomír Auxt (SsFZ),
p. Ervín Kiss (ZsFZ) a p. Jaroslav Švarc (VsFZ) a do návrhovej komisie p. Milan Lônčík
(BFZ), p.  Štefan Valko (VsFZ), p. Juraj Soboňa (ZsFZ) a p. Juraj Pilát (SsFZ). Generálny
sekretár navrhol do mandátovej komisie p. Milana Vojteka a do návrhovej komisie p. Petra
Dedíka.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Prerokovanie správy audítora k  účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za



rok 2014, prerokovanie rozdelenia hospodárskeho výsledku.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že ú čtovná závierka SFZ a SFZ Marketing,
s.r.o. bola podrobená nezávislému auditu. Audítor vo svojich správach konštatuje, že účtovná
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie
SFZ a SFZ Marketing s.r.o. k  31.12.2014 a  výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Po prerokovaní s ekonomickým oddelením SFZ odporučil, aby VV SFZ predložil konferencii SFZ 
návrh tak, podľa ktorého by výsledok Hospodárenia SFZ po zdanení vo výške  1.137.172,- € bol 
preúčtovaný na účet Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Rovnako tak v druhom prípade, po prerokovaní s ekonomickým oddelením SFZ odporučil, aby VV
SFZ predložil konferencii SFZ návrh, podľa ktorého by výsledok Hospodárenia SFZ Marketing,
s.r.o. po zdanení vo výške 55.190,-€ bol preúčtovaný na účet Nerozdelený výsledok hospodárenia
minulých rokov. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
za rok 2014.
2) VV SFZ berie na vedomie rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov 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 stanov SFZ.
Vypracovanie predloženého návrhu stanov SFZ si vyžiadalo prijatie nového zákona č. 440/2015

o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o športe”), ktorý

zaviedol/priniesol 

 jednotnú pojmológiu pre celý slovenský šport, 

 jednotný štandard pravidiel kreovania, zloženia a volieb orgánov národného športového

zväzu vrátane úpravy konfliktu záujmov,

 jednotný štandard pravidiel pre zasadnutia a rozhodnutia orgánov národného športového

zväzu,

 jednotný štandard pre výročné správy národných športových zväzov,

 jednotný štandard zverejňovania informácií o činnosti národného športového zväzu na

svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu,

 jednotný štandard pre doručovanie písomností v rámci národného športového zväzu,

 jednotné pravidlá pre športovú reprezentáciu a podnikanie so športovou reprezentáciou, 

 jednotný štandard pre riešenie sporov v športe vrátane disciplinárneho konania, 

 inštitút kontrolóra zväzu,

 inštitút príspevku uznanému športu a povinné rozdelenie 10% medzi kluby,

 povinné vyberanie členského príspevku národnými športovými zväzmi, ktoré chcú byť



prijímateľom verejných prostriedkov,

 novú úpravu talentovaných športovcov a ich evidencie,

 novú úpravu zmlúv medzi športovcami a klubmi a ich evidencie národnými športovými

zväzmi, 

 povinnosť vytvoriť osobitný dopingový orgán druhého stupňa volený konferenciou zložený

s najmenej jedného člena, ktorý je právnikom a najmenej jedného člena, ktorý je lekárom

alebo farmaceutom, 

 novú úpravu v oblasti antidopingových pravidiel, ochrany integrity športu pred

manipuláciou súťaží a iné povinnosti.

Okrem toho sa v rámci nových stanov SFZ sa odstraňujú výhrady, ktoré vo vzťahu k predpisom

SFZ uviedla FIFA pri posudzovaní Registračného a prestupového poriadku SFZ a zohľadňujú sa aj

požiadavky, ktoré vyplynuli zo zmien predpisov FIFA: 

 zrušuje sa rozhodcovský súd SFZ, ktorého nesprávne zloženie bolo opakovane vytýkané

FIFA i UEFA (rozhodcovia neboli ustanovení v rovnako počte za hráčov a za kluby)  

 posilňujú sa kompetencie Komory SFZ na riešenie sporov a zavádza sa jednostupňové

konanie komory

 Komora bude mať v súlade s požiadavkami FIFA aj disciplinárne právomoci, t.j. už nie iba

disciplinárna komisia SFZ

Napriek uvedeným zmenám v stanovách, štruktúra obsahu stanov oproti doposiaľ platným

stanovám ostala nezmenená, počet článkov navrhovaných stanov SFZ je dokonca nižší.

Zapracovaním uvedených zmien do stanov SFZ a ich schválením splní SFZ základnú podmienku

spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 Zákona o športe, ktorá je predpokladom

toho, aby bol Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR poskytnutý SFZ  nárokovateľný

príspevok uznanému športu (na rok 2017 cca 6 mil. eur) ale aj iných prostriedkov zo štátneho

rozpočtu a sponzorského.

Splnenie podmienok na poskytnutie tohto príspevku sa posudzuje každoročne k 30.9., pričom

okrem parametrov popularity športu (domácej a svetovej) a úspešnosti športu v kategórii mládeže (v

prípade SFZ sa berie do úvahy lepší z výsledkov U-21 alebo U-19) a v kategórii dospelých, je

dôležitým parametrom pre výpočet výšky príspevku podľa vzorca aj počet členskej základne

športovcov a športovkýň vo veku do 18 rokov, ktorá sa bude posudzovať na základe toho, koľko

športovcov - individuálnych členov SFZ uhradilo SFZ členský príspevok a zúčastnilo sa v

poslednom roku na súťaži organizovanej SFZ alebo jeho členmi, t. j. vrátane školského pohára,

súťaží ženského futbalu a futsalu.  

K návrhu stanov SFZ bola vypracovaná Tabuľka súladu stanov SFZ so Zákonom o športe, v ktorej
je presne uvedené, do ktorých článkov SFZ bolo premietnuté konkrétne ustanovenie Zákona o
športe, ktoré bol SFZ povinný zapracovať.

Na zasadnutí informoval Peter Sepeši aj o zapracovaní ďalších pripomienok, ktoré po zaslaní
materiálov členom VV SFZ uplatnili pracovníci administratívy SFZ. Tie boli vyhodnotené a
zapracované do aktuálneho znenia stanov SFZ. Zároveň boli predstavené členom VV SFZ priamo
na zasadnutí. Išlo o nasledovné ustanovenia:



1. V článku 35 ods. 4 sa nad slovo “sporov” vkladá odkaz 36.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

“36) § 19 ods. 1 písm. g), § 52 ods. 2 Zákona.”.

2. V Článku 38 odsek 5 znie:

“(5) Predsedom, podpredsedom ani iným členom kontrolného orgánu, disciplinárneho 

orgánu, licenčného orgánu a komisie rozhodcov, nesmie byť funkcionár klubu zaradeného v 

súťaži riadenej SFZ alebo jeho členmi, v rámci ktorého príslušný orgán pôsobí.”.

3. V článku 37 ods. 1 druhá veta znie:

“Funkčné obdobie kontrolóra, predsedu, podpredsedu a členov komory je päť rokov.”.

4. V článku 37 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie:“to neplatí, ak ide o kontrolóra, 

predsedu, podpredsedu alebo člena komory alebo volebnej komisie”. 

5. V článku 37 ods. 3 sa za slová “kontrolóra” vkladá čiarka a slovo “komory”.

6. V článku 42 ods. 3 písm. h) sa za slovo “poriadok” vkladá slovo “konferencie”.

7. V nadpise článku 45 sa  vypúšťajú slová “a zápisnice”. 

8. V článku 46 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou znie: “to neplatí, ak ide o kontrolóra a jeho 

náhradníka a o predsedu, podpredsedu a člena komory”. 

9. V článku 59 ods. 11 sa na konci pripája slovo “konferencie”. 

10. V článku 72 odsek 4 znie:

“(2) Rozhodcovské konania vedené pred rozhodcovským súdom, ktoré sa začali a v ktorých 

nebol rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. 

decembra 2016 zastavujú. Účinky už podaného návrhu na začatie rozhodcovského konania 

a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak 

účastník konania podá návrh na komoru do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského 

konania; o výdavkoch rozhodcovského konania, ktoré vznikli účastníkom konania, rozhodne 

komora podľa pravidiel o trovách konania. Návrh na konanie pred rozhodcovským súdom 

doručený na rozhodcovský súd od 3. júna 2016 sa považuje za návrh na konanie pred 

komorou. Rozhodcovský súd taký návrh bezodkladne odstúpi na konanie komore a 

navrhovateľa o svojom postupe upovedomí.”.

11.Článok 75 vrátane nadpisu znie:

“Článok 75

Účinnosť

Stanovy SFZ boli schválené na Konferencii SFZ dňa 28. septembra 2012 a zaevidované na 

Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-909/90-91-6.

Tieto zmeny a doplnky Stanov SFZ vydané v úplnom znení Stanov SFZ boli prerokované a 

schválené na Konferencii SFZ dňa 3. júna 2016 a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.”

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ o dporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie stanov



SFZ s pripomienkami vznesenými na zasadnutí VV SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Volebného poriadku SFZ a
Rokovacieho poriadku konferencie 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 Volebného a Rokovacieho
poriadku konferencie SFZ.
Vypracovanie predloženého návrhu volebného poriadku SFZ si vyžiadalo najmä prijatie nového
zákona č. 440/2015 o  športe, ktorý zaviedol jednotnú pojmológiu a štandardy pre volebné pravidlá
národných športových zväzov, čo je potrebné premietnuť okrem pripravovaného návrhu stanov SFZ
aj do volebného poriadku SFZ, do ktorého sa navrhuje presunúť aj časť ustanovení upravujúcich
pravidlá volieb, ktoré boli pôvodne v stanovách SFZ.

Volebný poriadok SFZ upravuje najmä: 
a)  požiadavky na navrhovanie kandidátov na volenú funkciu v SFZ, 
b)  prípravu a priebeh volieb v SFZ, 
c)  osobitosti hlasovania pri voľbách do orgánov SFZ,
d)  status, pôsobnosť a konanie volebnej komisie SFZ. 
Ďalej poriadok vo svojich článkoch definuje:

- aktívne volebné právo a kandidáta na funkciu,

- zloženie a činnosť volebnej komisie,

- konanie a rozhodovanie volebnej komisie,

- rozhodnutie o výsledku volieb,

- voľby a hlasovanie,

- zvolenie kandidáta,

- správu volebnej komisie 

Rokovací poriadok konferencie SFZ upravuje:

a) prípravu a priebeh konferencie, 

b) spôsob hlasovania na konferencii, 

c) pôsobnosť a konanie predsedajúceho konferencie, Volebnej komisie SFZ, kontrolóra SFZ, 
pracovných komisií konferencie, generálneho sekretára SFZ a pracovníkov administratívy SFZ pri 
príprave, v priebehu a po uskutočnení konferencie.

Rokovací poriadok konferencie SFZ sa rozdeľuje na diely, hlavy a články, ktoré podrobne upravujú:

- osoby zúčastnené na konferencii a pracovné komisie konferencie (členovia, delegáti, predsedajúci,
mandátová komisia, návrhová komisia, overovatelia zápisnice, skrutátori, generálny sekretár a 
administratíva SFZ...) 

- prípravu konferencie,

- úkony pred otvorením konferencie (akreditácia, distribúcia podkladov),



- otvorenie a procedurálny úvod,

- rokovanie konferencie (uvádzanie bodov programu, organizovanie prejavov, poriadkové opatrenia,

- hlasovanie (verejné, tajné hlasovanie, všeobecne o hlasovaní),

- priebeh hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov,

- voľby prostredníctvom ISSF,

- spočítavanie hlasov,

- vyhlásenie výsledku,

- ukončenie konferencie (zápisnica z konferencie, informovanie verejnosti)

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ  odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie
Volebného poriadku SFZ a Rokovacieho poriadku konferencie SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Prerokovanie návrhu reorganizácie republikových súťaží SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Členovia VV SFZ mali týždeň pred zasadnutím k dispozícii
analýzu podkladov ohľadom stanovenia nového modelu riadenia mužských súťaží družstiev
dospelých I., II. a III. ligy. Táto analýza bola vypracovaná pracovnou skupinou. V rámci
historického pohľadu skonštatovala, že v súčasnosti je vo futbalovej  praxi uplatňovaný už 7. model
riadenia súťaží (a to v priebehu 13 rokov), čo nesvedčí o stabilite uplatňovania využívaných
modelov. Z prehľadu je taktiež jednoznačne zrejmé, že najstabilnejším sa ukázal model súťaží
uplatňovaný v rokoch 2007 – 2014 (nepretržite 7 súťažných ročníkov), keď SFZ riadil priamo súťaž
II. ligy (model: 1 skupina s 12 účastníkmi) a zároveň aj súťaž III. ligy (model: 2 samostatné skupiny
po 16 účastníkov), s uplatňovaním priameho postupu a zostupu družstiev, v súlade s platným SP.

V súčasnosti sa súťaž na druhom stupni úrovne riadenia družstiev seniorov (II. liga
s marketingovým názvom  DOXXbet liga) hrá na základe uplatnenia modelu odsúhlaseného na
konferencii SFZ v roku 2013  v Liptovskom Jáne.

Podľa vyjadrení jednotlivých účastníkov súťaže (zástupcov FK), bol spracovaný návrh na
reorganizáciu súťaží I. a II. ligy, ktorý bol v  roku 2015 predložený na schválenie Konferencii SFZ.
Nakoľko tento návrh nebol schválený a to hlavne zástupcami z  RFZ a ObFZ (nestotožnenie sa
s navrhovaným modelom riadenia II. a III. ligy), je potrebné opätovne pripraviť návrh na zmenu
modelu súťaží a to hlavne na 2. a 3. stupni úrovne riadenia družstiev seniorov.
Na základe poznatkov z  predchádzajúceho, ako aj  prebiehajúceho súťažného ročníka, stále
pretrváva potreba zmeniť aktuálne uplatňovaný model a z  tohoto dôvodu sa danou problematikou
začala opätovne zaoberať pracovná skupina pod vedením GS SFZ. Následne prišlo aj
k prediskutovaniu uvedenej problematiky na úrovni RFZ, za účasti predstaviteľov aparátu SFZ a
RFZ, FK štartujúcich v II. lige, ako aj zástupcov FK jednotlivých regionálnych III. líg.
Týchto stretnutí sa zúčastňovali zástupcovia SFZ na čele s  generálnym sekretárom Jozefom
Klimentom a zástupcovia jednotlivých RFZ pod vedením svojich predsedov. Každý zo
zúčastnených mal priestor na vyjadrenie svojho názoru k  diskutovanej téme. Na jednotlivých
stretnutiach sa prezentovali tieto dva modely:



Model č.1  (1 skupina II. ligy SFZ / 2 skupiny III. ligy (Z/V) SFZ / 2 samostatné súťaže IV. ligy
RFZ) 
- tento model súťaží by pozostával z  jednej skupiny II. ligy s  tým, že by na ňu nadväzovali dve
skupiny III. ligy  (Z/V) na úrovni SFZ a až potom štyri najvyššie regionálne súťaže IV. ligy,
s priamym postupom víťazného FK.

Model č.2  (1 skupina II. ligy / 4 samostatné regionálne súťaže III. ligy)
- tento model súťaže by pozostával z  jednej skupiny II. ligy na úrovni SFZ s  tým, že by na ňu
priamo nadväzovali štyri najvyššie súťaže III. ligy, riadené regionálnymi FZ

Prehľad modelov súťaží asociácií v    rámci UEFA na úrovni I., II. a III. ligy (vybrané krajiny
s     vyznačenými porovnateľnými parametrami)

Z tohoto prehľadu je zrejmé, že krajiny podobné Slovensku, či už veľkosťou, počtom obyvateľov,
prípadne aj ekonomickou silou, v prevažnej miere používajú model súťaží s jednou I. ligou a taktiež
s jednou skupinou družstiev pre II. ligu, väčšinou s  počtom účastníkov 10 družstiev (ojedinele 12
družstiev) a z  prehľadu je zrejmé, že len jedna jediná krajina (Rumunsko) využíva model s  dvomi
II. ligami, čo je však pri rozlohe a počte obyvateľov danej krajiny plne pochopiteľné.
Porovnanie uplatnených modelov riadenia súťaží družstiev seniorov na úrovni II. a III. ligy
(súť. ročník 2013/2014 vs 2014/2015) :



Pre porovnanie uplatnených modelov riadenia sme zvolili niekoľko oblastí (kritérií), ktoré majú
podstatný vplyv na vyhodnotenie kvality a udržateľnosti uplatneného modelu riadenia.
V nasledujúcom obsahu uvádzame tie, ktorých analýzou sa zaoberala pracovná skupina. 

Infraštruktúrne kritériá: 
Napriek prebiehajúcemu projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov,
nie sú všetky FK štartujúce v  II. lige v  plnej miere schopné plniť požiadavky Smernice o
infraštruktúre štadiónov 2018, dokonca sa niektoré FK vzdali, z  dôvodu nedostatku finančného
krytia účasti v  ňom. Príchodom viacerých FK z  regionálnych súťaží poklesol celkový priemer
kultúrnosti prostredia na štadiónoch, nakoľko v  súťažiach pribudlo viacero štadiónov s  nižším
štandardom zabezpečenia komfortu a bezpečnosti pre divákov.
Tento negatívny jav sa naplno prejavil v  tomto súťažnom ročníku v  prípade OFK Teplička nad
Váhom, ktorého ako hracia plocha, tak aj štadión nevyhovujú ani minimálnym infraštrukturnym
požiadavkám pre II. ligu, stanoveným pre súťažný ročník 2015/2016 a ako nováčik v  súťaži, tak na
svojom domovskom štadióne neodohral ani jedno stretnutie II. ligy.

Športové kritériá: 
Vo všeobecnosti sa po zavedení nového modelu riadenia súťaže II. ligy začal čoraz častejšie
objavovať a používať pri argumentácii, prečo tento model nie je prínosom pre futbal na Slovensku
názor, že kvalita a úroveň predvádzanej hry zo strany účastníkov poklesla, čo však nie je
plnohodnotné objektívne športové kritérium.
Po ich analýze môžeme jednoznačne konštatovať, že dosahované výsledky nemajú stúpajúce
parametre (bodové rozdiely medzi družstvami na prvých 2-3 miestach konečných tabuliek hlavne
v III. ligách narastajú (znižuje sa tým atraktívnosť boja o postup do vyššej súťaže) a možno skôr
konštatovať, že daný stav nekladie vyššie nároky z hľadiska potreby dosahovania lepších
športových výsledkov až do samotného konca súťaže, a to ako v  dlhodobej časti súťaže (základné
časti), tak aj ku koncu jednotlivých častí súťaží (nadstavbové časti) a to hlavne
pri novouplatňovanom modele riadenia II. ligy.

Ako ďalší argument podporujúci pokles kvalitatívnych parametrov pri zvýšenom počte družstiev
v danom aktuálnom modeli súťaže II. ligy je fakt, že stúpa počet stretnutí (a to nielen celkový, ale aj
priemerný pri rovnakom počte stretnutí v  jednom kole) s  vyšším rozdielom konečného skóre
výsledku stretnutia:

- napríklad počet stretnutí pri dosiahnutom výsledku s  rozdielom v  konečnom skóre o 3 a    viac
gólov (a to len pri prvých 22 kolách základnej časti, bez zahrnutia porovnania s časťami nadstavieb
pre vyššiu objektivizáciu výsledkov), sa dosiahol štatistický údaj, že pokiaľ v  sezóne 2012/2013 to
bolo 14 stretnutí, v sezóne 2013/2014 už 25 stretnutí a v  nasledujúcej sezóne 2014/2015 v II. lige,
sk. Západ 27 stretnutí a v sk. Východ 33 stretnutí.

- v stretnutiach pri dosiahnutom výsledku s  rozdielom v  konečnom skóre o 2 a    viac gólov
(opätovne pri prvých 22 kolách základnej časti), boli zaznamenané nasledovné štatistické údaje:
v sezónach 2012/2013 a 2013/2014 to bolo zhodne po 45 stretnutí, avšak v  nasledujúcej sezóne
2014/2015 v II. lige v sk. Západ 57 stretnutí a v sk. Východ 58 stretnutí. V sezóne 2015/2016 (po
odohraných 16 kolách) tento údaj v sk. Západ predstavoval 49 stretnutí (čo je priemer 3,06
stretnutia na kolo a teda štatisticky, po odohranom 22. kole, by tento údaj mohol narásť o ďalších 18
stretnutí, na celkový počet 67 stretnutí) a v sk. Východ 40 stretnutí (čo je priemer 2,5 stretnutia na
kolo a štatisticky, po odohranom 22. kole, by sa tento údaj mohol zvýšiť o ďalších 15 stretnutí, a  to
na celkový počet 55 stretnutí).

Aj z  uvedeného vyplýva, že do  budúcnosti je pravdepodobnejší trend narastania tohto údaju,
nakoľko v  súťaži pribúda viac FK, ktoré nemajú zabezpečené lepšie podmienky ako tzv. tradiční



účastníci II. ligy, ktorých hráči viac a kvalitnejšie trénujú (niektoré FK aj dvojfázovo, ich hráči sa
venujú futbalu profesionálne (SZČO, ...), a pod.) a celkovo majú vytvorené lepšie tréningové
podmienky (materiálno-techn. zabezpečenie, regenerácia, ...) ako tzv. nové FK, ktorým nový model
súťaže II. ligy tzv. „umožnil“ účasť v nej. 
Dodatočným zavedením novodefinovanej tzv. „demarkačnej“ deliacej čiary  pre rozdelenie FK do
skupín Západ a Východ na novom princípe, ktorý nezohľadňuje štandardné hranice ObFZ v  rámci
jednotlivých RFZ (viď Rozpis RS, čl. 19, časť A.), prichádza za ostatné dva súťažné ročníky
k oveľa väčšiemu tlaku na dôležitosť dosiahnutého umiestnenia po jeho skončení a to hlavne v
nadstavbovej časti o zotrvanie v  sk. Západ (3-4 vypadávajúce družstvá versus 1-2 družstvá zo sk.
Východ).

Ekonomické kritériá: 
Jedným z hlavných argumentov zavedenia nového modelu riadenia II. ligy (rozdelenie na 2 skupiny
a nadstavbový systém herného modelu), bol zámer úspory finančných prostriedkov druholigových
FK, keď najviac rezonovala snaha o zníženie nákladov FK na odmenách pre delegované osoby
a hlavne na doprave (znížením vzdialeností medzi FK v  jednotlivých skupinách v  základnej časti
súťaže).
Reálne prišlo k  zníženiu paušálnych odmien pre rozhodcov z  1.036 € (v sezóne 2013/2014) na 1
stretnutie II. ligy, na 991 € (od sezóny 2014/2015). Znamená to, že družstvo FK, ktoré v  DOXXbet
lige v jednej sezóne odohrá 17 domácich stretnutí, ušetrí celkovo 765 €. 
V rámci dopravy klesla precestovaná kilometráž družstva FK (v  sezóne 2013/2014) z  úrovne cca
1.950 km (pre všetky stretnutia základnej časti), na úroveň cca 1.550 km (v  sezóne 2014/2015 pre
všetky stretnutia základnej časti). Oproti tomu, sa družstvám FK, ktoré postúpia do nadstav- bovej
časti o postup do FL náklady na dopravu následne značne navýšia a  celkove takýto FK na doprave
takmer nič neušetrí. Z  vyššie uvedeného vyplýva, že za jednu sezónu ušetrí FK v  súčasnom hracom
modeli DOXXbet ligy celkove 765 € na odmenách delegovaných osôb a  cca 1.000.- € na
cestovných nákladoch (odhad v  porovnaní so sezónou 2013/2014), čo nepredstavuje žiadnu
významnú úsporu a celkove tak môžeme hovoriť o úspore vo výške necelých 2.000 €. 

Keďže sa ako jeden z  hlavných dôvodov zmeny modelu riadenia II. ligy uvádzalo významné
zníženie nárokov na finančnú čiastku, potrebnú na zabezpečenie účinkovania družstva v  II. lige, po
vyššie uvedených faktoch sa tento javí ako nenaplnený (prípadne ako v  doterajšom priebehu stále
nenaplnený).

Napriek zníženiu nákladovosti na účinkovanie v  II. lige sa ako v  minulej, tak aj v  prebiehajúcej
sezóne vyskytuje stále viac FK s problematickým plnením si svojich finančných záväzkov (napr. pri
úhradách mesačných zberných faktúr). V  tejto sezóne sa však už aj naplnila obava z  minulosti a
MFK Dolný Kubín bol ako prvý FK nútený zo súťaže II. ligy pre nedostatok finančných
prostriedkov v jej priebehu odstúpiť, nehovoriac o tom, že niekoľko ďalších FK ho môže v  blízkej
budúcnosti nasledovať.

Aj z  tohoto faktu je zjavné, že len redukciou súčasného počtu FK štartujúcich v  II. lige a ich
koncentráciou na finančne silnejšie FK, je možné udržať stabilitu a kvalitu tejto súťaže. 

Prehľad návštevnosti na stretnutiach súťaží II. a III. ligy podľa štatistických údajov z  ISSF (podľa
dát uvádzaných v ZoS) je nasledovný:



Z tohoto prehľadu je zrejmé, že návštevnosť pri prepočítaní na porovnateľný parameter pre
každý uplatnený model riadenia súťaže za posledné 2,5 sezóny (stanovený bol ako priemerná
návštevnosť na 1 FK a 1 kolo príslušnej súťaže pre zobjektivizovanie pohľadu na návštevnosť
rôznych modelov súťaží) ukazuje, že ani uvádzaná argumentácia predpokladaného zvýšenia
návštevnosti pri novo uplatnenom modeli sa nenaplnila, ba naopak návštevnosť súťaží na rovnakom
stupni súťaže (II. a III. liga) v priemere poklesla (cca o 18 % v II. lige a cca o 16 % v III. lige).

Aj z  tohto pohľadu sa súťaženie v  II. a III. lige zmenilo z  celoslovenského na viac-menej
regionálne a v minulosti zjavná snaha viacerých FK štartujúcich v  II. lige priblížiť sa kvalitou hry a
svojho zázemia klubom I. ligy  sa zmenila na uspokojenie sa s  daným stavom, ktoré možno až
hraničí s frustráciou z daných faktov, keďže nadstavbové časti strácajú po ich vytvorení a odohraní
niekoľkých kôl svoju divácku atraktivitu (viď analýza faktov uvádzaná v predchádzajúcom texte).

Obdobne, s rozšírením počtu účastníkov na 24 a rozdelením na dve časti, prišla II. liga aj o
svoju marketingovú hodnotu, nakoľko v  tomto formáte dostáva oveľa menší priestor na
komplexnejšie spravodajstvo o dianí v  nej na stránkach printových médií (primárne v  denníku
ŠPORT, kde sa prestali uvádzať komentáre ku každému stretnutiu a okrem iného úplne vymizli aj
pozápasové postrehy trénerov z  tlačových konferencií,...), ale aj v  ostatných formách jej
marketingovej propagácie (TV spravodajstvo, internetové portály, ...) a aj na základe zmluvy so
spoločnosťou UFA (platnej do roku 2018), je poskytovaný finančný príspevok tohoto partnera
každému FK – účastníkovi II. ligy významne nižší, ako v predchádzajúcom období.

Záver:
Aj na základe predloženej analýzy sa členovia VV SFZ zhodli priamo na zasadnutí, že budú
delegátom konferencie SFZ navrhovať optimalizovať a reorganizovať model II. ligy. Model I. ligy
zachovať nezmenený, nakoľko sa na ňom zhodla aj väčšina prezídia ÚLK.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh reorganizácie republikových
súťaží SFZ v modele jednej 12-člennej I. ligy a jednej 16-člennej celoslovenskej II. ligy.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 14: Prerokovanie návrhu na kapitálový vstup SFZ do spoločnosti City Aréna SFZ, a.s.
prevádzkujúcej štadión futbalový štadión v Trnave. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že SFZ má v súčasnosti so spoločnosťou City
Aréna, a.s. podpísanú zmluvu o  spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a  výstavby
futbalového štadióna v  Trnave. Po opakovaných rokovaniach a komunikácii so zástupcami
spoločnosti City Aréna, a.s. bol doriešený spôsob participácie SFZ na prevádzkovaní štadióna
Antona Malatinského v Trnave. SFZ vstúpi do novozaloženej dcérskej spoločnosti City Arény, a.s.,
ktorá bude prevádzkovateľom futbalového štadióna s  tým, že majetková účasť SFZ bude
nadobudnutá darovaním vo výške 51% základného imania. Všetky záväzky materskej spoločnosti
týkajúce sa dohody o  spolupráci budú dodatkom k  tejto zmluve prenesené na novozaloženú
spoločnosť. 
Vzhľadom na zložitosť tejto problematiky a  existenciu viacerých skutočností a  aj vzhľadom na
potrebu prerokovania správnosti aplikácie nového zákona o  športe (účinnosť od 1.1.2016) a
dodržania jeho ustanovení bude kompletná dokumentácia predložená členom VV SFZ po získaní
súhlasného stanoviska Ministerstva financií SR s  navrhovaným postupom. Tento materiál sa
predkladá s  cieľom získania mandátu pre prezidenta SFZ, ktorý je potrebné odsúhlasiť
Konferenciou SFZ, aby podpísal zmluvy, ktoré budú v  tejto súvislosti vypracované a  aby rokoval
o zriadení vecného bremena na bezplatné užívanie futbalového štadióna. Prezident SFZ podpíše
všetky dokumenty výhradne po ich schválení VV SFZ v  konečnom znení. Zloženie orgánov
novozaloženej spoločnosti bude taktiež odsúhlasené VV SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na kapitálový vstup SFZ do
spoločnosti City Aréna SFZ, a.s. prevádzkujúcej štadión futbalový štadión v Trnave.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie RAPP SFZ podľa stanoviska FIFA a
v zmysle zákona o športe.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí spracovateľa návrhu na zmenu a
doplnenie RaPP SFZ p. Mareka Majtána, ktorý členov VV SFZ informoval o najdôležitejších
zmenách v návrhu podľa stanoviska FIFA a v zmysle zákona o športe. Zároveň prezentoval návrh
vybavenia pripomienok zaslaných na SFZ, z ktorých najzávažnejšie sa dotýkali zrušenia hosťovania
amatérov, čo požadovala v stanovisku FIFA a úpravy tabuľky odstupného za amatéra, ku ktorým
prebehla diskusia.
V rámci diskusie o požadovanom zrušení hosťovania amatérov bol prerokovaný aj návrh ZsFZ na
zapracovanie dočasného transferu amatéra do RaPP SFZ obdobným spôsobom, ako je to upravené v
rakúskom prestupovom poriadku.  Členovia VV SFZ sa priklonili k takémuto riešeniu a poverili
spracovateľa, aby do návrhu RaPP SFZ zapracoval nasledovné:
Prestupové obdobie amatérov bude rozdelené na dve časti.
Žiadosť o prestup amatéra sa bude môcť podávať v registračných obdobiach
 a) od 01.07. do 31.08. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
b) od 01.09. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),
c) od 01.01. do 01.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
d) od 02.03. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením).

Prestup amatéra uskutočnený počas registračného obdobia s obmedzením bude platný do 30.06.
príslušného roka. Po uplynutí termínu podľa predchádzajúcej vety je hráč automaticky



preregistrovaný späť do klubu, z ktorého hráč prestupoval. Takýto prestup bude možné ukončiť aj
pred uplynutím termínu podľa prvej vety v zimnom prestupovom období, so súhlasom oboch
klubov a hráča.

Taktiež prebehla diskusia o tom, či letné registračné obdobie bez obmedzenia má trvať do 31. júla
alebo 31. augusta, pričom vzhľadom na to, že v nižších súťažiach sa v mnohých kluboch v júli
vôbec netrénuje, členovia VV SFZ sa priklonili k termínu 31. augusta.

Novela RaPP SFZ zotrvala na princípe solidarity klubov z vyšších súťaží voči klubom z nižších 
súťaží. 
Odstupné sa bude aj naďalej stanovovať podľa kategórie klubu, do ktorého hráč smeruje a podľa
veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne, počas ktorej prestupuje. Kategória klubu podľa stupňa
súťaže je určená matričnou príslušnosťou klubu. Na ochranu pred špekulatívnymi prestupmi do
nižšej súťaže, aby sa hráč v nasledujúcom prestupovom období dostal za výhodnejších podmienok
pre nový klub do vyššej súťaže, sa rovnako využilo riešenie, ktoré pozná aj rakúsky prestupový
poriadok. Ak hráč v priebehu 12 mesiacov od uskutočnenia prestupu do klubu nižšej kategórie než
je klub z ktorého hráč prestúpil, prestúpi do klubu vyššej kategórie, je takýto nový klub hráča
povinný doplatiť klubu, z ktorého hráč pôvodne prestúpil, rozdiel na odstupnom, ktoré by pôvodný
klub získal, ak by hráč prestúpil priamo do nového klubu.

Kompletné znenie schváleného RaPP SFZ aj s odôvodnením je dostupné na webovom odkaze:

http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/SFZ_official/Podklady/2016/20160509/20160509_P
odklady_15.pdf

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie RAPP SFZ podľa stanoviska FIFA a v zmysle
zákona o športe so zmenami odsúhlasenými priamo na zasadnutí VV SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Informácia o priebehu licenčného konania a rozhodnutí POLK.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že dňa 26.4.2016 v  sídle SFZ zasadal
Prvostupňový orgán licenčného konania (ďalej len POLK), aby prerokoval podkladovú správu
manažéra klubového licenčného systému a  licenčnej komisie SFZ (ďalej len LcK) o  preverení
plnenia požiadaviek licenčných kritérií klubmi Fortuna ligy (ďalej len FL), žiadajúcimi o udelenie
licencie pre klubové súťaže UEFA a  FL súťažného ročníka 2016/2017 a  rozhodol o  ich
udelení/neudelení v prvostupňovom konaní. 
Na rokovaní POLK sa rokovalo o  každom klube osobitne. Rozhodnutia o udelení licencií POLK
prijal jednohlasne, nikto z  členov POLK nebol proti navrhovanému uzneseniu, ani sa nezdržal
hlasovania.
POLK rozhodol udeliť licenciu všetkým klubom FL - žiadateľom o  jej udelenie, t.j.:     ŠK
SLOVAN BRATISLAVA futbal, FK DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA, MFK ZEMPLÍN
MICHALOVCE, SPARTAK MYJAVA, ŽP ŠPORT PODBREZOVÁ, MFK RUŽOMBEROK, FK
SENICA, MFK SKALICA, AS TRENČÍN, FC SPARTAK TRNAVA, FC ViOn ZLATÉ MORAVCE
a  MŠK ŽILINA, ktoré splnili všetky minimálne požiadavky pre jej udelenie.   
Všetky kluby boli ešte v  deň rokovania POLK o  výsledkoch prvostupňového konania informované
zaslaním písomného rozhodnutia POLK o  udelení licencie elektronickou poštou, dňa 27.4.2016 im
originál rozhodnutia (tzv. licencia) bol odoslaný aj doporučenou poštou. 



Výsledky prvostupňového konania boli zverejnené aj v  Úradnej správe SFZ č. 42 (dňa 29.4.2016 na
webstránke SFZ a dňa 30.4.2016 v denníku Šport).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu licenčného konania a rozhodnutí POLK.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Informácia o zmene a doplnení Pravidiel futbalu 2016/17 (FIFA cirkulár č. 5).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ, zástupcovi rozhodcov
Mariánovi Ružbarskému, ktorý informoval o zmene a doplnení Pravidiel futbalu 2016/17. 
Zmeny v  Pravidlách futbalu boli schválené na 130. Výročnom valnom zasadnutí Medzinárodného
výboru pre pravidlá (IFAB), ktoré sa konalo dňa 5. marca 2016 v Cardiffe. 

Revízia Pravidiel futbalu 2016/2017
Na výročnom valnom zasadnutí bola schválená komplexná revízia Pravidiel futbalu, ktorú vykonala
Technická subkomisia IFAB. Toto je najrozsiahlejšia revízia Pravidiel futbalu v  130-ročnej histórii
IFAB. Preklad novej knihy Pravidiel futbalu a príprava vzdelávacích materiálov prinesie veľa práce
pre národné futbalové zväzy. Ako asistenciu pri tomto procese je potrebné mať na pamäti
nasledujúce:

 Anglická verzia úplného znenia Pravidiel futbalu 2016-17 bude prístupná od 11. apríla na
www.theifab.com .Táto verzia je prístupná k  stiahnutiu. Ku koncu mesiaca máj bude online
prístupná aj verzia vo francúzskom, španielskom a nemeckom jazyku. 

 anglické znenie 17 pravidiel bude k dispozícii vo formáte, ktorý umožňuje „kopírovanie
a vkladanie“ výhradne pre účely prekladu a na prípravu vzdelávacích materiálov.

 aktualizovaná verzia zmien v Pravidlách futbalu prezentovaná na zasadnutí rozhodcovských

inštruktorov FIFA v Seville vo februári tohto roku je k dispozícii on-line a  to pre
vzdelávacie účely.

Hlavným dôvodom revízie Pravidiel futbalu bolo urobiť ich prístupnejšími a zrozumiteľnejšími pre
každého vo futbale a pre  zvýšenie dôslednosti ich porozumenia, interpretácie a  aplikácie. IFAB je
presvedčený, že revidované Pravidlá futbalu posilnia rozhodovanie a  futbal ako taký na všetkých
úrovniach tejto hry vo svete. 

Pravidlo 12 – Zakázaná hra a nešportové správanie: Zmarenie jasnej gólovej príležitosti
Jedna z  najdôležitejších zmien v  pravidlách je revízia znenia/charakteristiky priestupku vo
vnútri pokutového územia, ktorým je zmarená jasná gólová príležitosť. Keďže nariadenie
pokutového kopu účinne nahrádza zmarenú jasnú gólovú príležitosť, priestupok vo vnútri
pokutového územia, pri ktorom sa hráč pokúša hrať s  loptou alebo napáda súpera v  súboji o loptu,
bude odteraz trestaný napomenutím ŽK a  nie vylúčením z  hry ČK. Aby však bolo zachované fair-
play, zakázaná hra rukou, držanie, sotenie, ťahanie alebo priestupky pri ktorých sa obranca
nepokúša hrať s  loptou prípadne nemá možnosť hrať s  loptou, budú sa aj ďalej považovať za
priestupky na vylúčenie z hry ČK.
Výročné valné zasadnutie IFAB schválilo vyššie uvedené znenie a  vplyv tejto zmeny bude
posúdený na výročnom valnom zasadnutí IFAB v roku 2018.

„Zmarenie dosiahnutia gólu alebo jasnej gólovej príležitosti“

http://www.theifab.com/


Ak hráč zmarí súperovmu družstvu možnosť dosiahnuť gól alebo jasnú gólovú príležitosť
zakázanou, úmyselnou hrou rukou, hráč bude vylúčený z  hry ČK bez ohľadu na miesto, kde sa
priestupok stal.
Ak sa brániaci hráč v  jeho vlastnom pokutovom území dopustí voči súperovi priestupku, ktorým
zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť a  rozhodca nariadi pokutový kop, vinník bude napomenutý
ŽK okrem prípadov ak :

 sa jedná o priestupok zakázaného držania, ťahania alebo sotenia alebo
 sa vinník nepokúša hrať s loptou alebo nemá možnosť pri napádaní hrať s loptou alebo
 sa jedná o  jeden z  priestupkov, za ktorý sa udeľuje ČK bez ohľadu nato na ktorom mieste

hracej plochy sa stal (napríklad: surová hra, HNS a podobne)
Pri všetkých vyššie uvedených okolnostiach je hráč vylúčený z hry ČK.

Aplikácia spôsobu trestania priestupkov
Bolo schválené pokračovanie UEFA experimentu zahrňujúceho použitie/využívanie „aplikácie
spôsobu trestania priestupkov“ v  mládežníckych rozvojových stretnutiach (Youth development
matches) pre nasledujúci tretí rok. UEFA bude požadovať poskytnutie ďalších informácií tak, aby
mohlo byť urobené rozhodnutie na výročnom valnom zasadnutí v  roku 2017 (Poznámka: pre
vysvetlenie jedná sa napríklad o  udelenie bielej karty, ktorou je hráč vylúčený z  hry na 10 minút
a podobne).

Štvrté striedanie v predĺženom hracom čase
Na základe množstva dotazov z  národných asociácií a  konfederácií, IFAB rozhodol umožniť
experimenty so  štvrtým striedaním v  predĺženom hracom čase v  stretnutiach, ktoré sa hrajú
vyraďovacím spôsobom a  v predĺženom hracom čase (napríklad o  2x15 minút) sa rozhoduje
o víťazovi stretnutia. Organizátori súťaže by sa mali kontaktovať s  IFAB ohľadne ďalších
informácií v takom prípade, ak chcú aplikovať toto povolenie v systéme ich turnaja (ov)/súťaží.

Elektronické a pozorovacie (sledovacie) systémy (EPTS)
Bola predložená aktualizácia a tiež dohodnuté, že ďalšia práca by mala byť vykonávaná za účelom
zavedenia určitých noriem/štandardov a programu kvality.
„Trojnásobné potrestanie“
Bolo schválené nové znenie Pravidla 12 týkajúce sa priestupkov brániaceho družstva vo vnútri ich
pokutového územia, ktorými je zmarená jasná gólová príležitosť.

Video asistencia pre rozhodcov
Sledujúc dvojročné diskusie vo vnútri IFAB, vrátane jeho Futbalového a  Technického panelu, a po
konzultácii s ostatnými zainteresovanými stranami vo futbale a športe ohľadne využívania pomoci
videa pre rozhodcov, sa IFAB rozhodol, že začína s  experimentálnou fázou Video asistent rozhodcu
(Video Assistant Referees - VARs) pre asistovanie rozhodcom pri jasných chybách, ktoré
ovplyvňujú priebeh stretnutia.
Účelom tohto experimentu je získať odpoveď na jednu dôležitú otázku: „Zlepší/vylepší
implementácia tohto Video asistenta rozhodcu hru?“ a  toto bude analyzované nezávislým
výskumným orgánom pod vedením IFAB. Informácia bude prezentovaná na výročnom valnom
zasadnutí IFAB v roku 2017 a 2018.
V súčasnej dobe IFAB s  podporou oddelenia Futbalovej technológie a  inovácie FIFA
a zainteresovanými organizátormi súťaží (národnými futbalovými asociáciami a  ligami) naprieč
celým svetom, pripravuje protokoly tohto projektu a  jeho účelnosti,  pri ktorých sa predpokladá, že
budú pripravené na realizáciu koncom tohto roka alebo na začiatku roka 2017.

Viac informácií bude prístupných na www.theifab.com  na začiatku júna 2016.

http://www.theifab.com/


Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie inform áciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu 2016/17 (FIFA
cirkulár č. 5).
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Schvaľovanie návrhu na prijatie riadneho člena SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v predchádzajúcich dňoch boli SFZ
doručené žiadosti o prijatie za nových riadnych členov SFZ.
V zmysle čl. 52 písm. ee) stanov SFZ rozhoduje VV SFZ o prijatí nových riadnych členov po
predložení všetkých podkladov, ktoré vyžaduje čl. 28, ods. 5 stanov SFZ.
SFZ boli doručené písomné žiadosti týchto subjektov o prijatie za riadnych členov SFZ: 
1. Mestský športový klub Tisovec
2. OFK Padáň
3. FC Horses Šúrovce
Žiadosti vyššie uvedených subjektov spĺňajú všetky formálne náležitosti v zmysle čl. 28 ods. 5
stanov SFZ, sú k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ.  Tá VV SFZ odporučila menované subjekty
prijať za nových riadnych členov SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie Mestského športového klubu Tisovec, OFK Padáň a FC
Horses Šúrovce za nových riadnych členov SFZ. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
apríl 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik.  Predstavil v tabuľkovej forme prehľad o odohraných
zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie apríl 2016. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie apríl 2016.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 9. mája 2016 v Bratislave:

Uznesenie č. 59/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu so zmenou.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
   

Uznesenie č. 60/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia Kongresu UEFA.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 61/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U17.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 62/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie kvalifikačného cyklu SR U19.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 63/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh systému a financovania futbalových akadémii.



T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 64/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 65/16 VV SFZ:
VV SFZ udeľuje prezidentovi SFZ mandát na podpísanie návrhu zmluvy o osobitnej odmene
advokáta pri uplatňovaní nárokov UFA Sports Slovakia, s.r.o. proti SFZ.

T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 66/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmeny a doplnenie programu júnovej konferencie SFZ.
2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť navrhovaných kandidátov za členov
mandátovej komisie SFZ a členov návrhovej komisie SFZ  takto:
ÚLK navrhla do mandátovej komisie p. Michal Mertinyák a do návrhovej komisie p. Tomáš Cho.
RFZ navrhli do mandátovej komisie p. Miroslav Baxa (BFZ), p. Ľubomír Auxt (SsFZ), p. Ervín
Kiss (ZsFZ) a p. Jaroslav Švarc (VsFZ) a do návrhovej komisie p. Milan Lônčík (BFZ), p.  Štefan
Valko (VsFZ), p. Juraj Soboňa (ZsFZ) a p. Juraj Pilát (SsFZ). Generálny sekretár navrhol do
mandátovej komisie p. Milana Vojteka a do návrhovej komisie p. Petra Dedíka.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 67/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za
rok 2014.
2) VV SFZ berie na vedomie rozdelenie hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 68/16 VV SFZ:
VV SFZ  odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Volebného
poriadku SFZ a Rokovacieho poriadku konferencie SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 69/16 VV SFZ:
VV SFZ o dporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ s
pripomienkami vznesenými na zasadnutí VV SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 70/16 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh reorganizácie republikových súťaží
SFZ v modele jednej 12-člennej I. ligy a jednej 16-člennej celoslovenskej II. ligy.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 71/16 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na kapitálový vstup SFZ do
spoločnosti City Aréna SFZ, a.s. prevádzkujúcej štadión futbalový štadión v Trnave.

T: ihneď



Llziiesenie ¨ . 72/Ib YV SFZ:
Z: Jozef Kliment

VY SFZ schvafuje nÆv h na zmenu u cIopneiiie RAPP SFZ podl a stanoviska FIFA a v ziuvsk
zÆkonu n  porie So zlTienami OllsœhluSL ilVnli priamu na znsndnui i VY SFZ.

VY SFZ berle na vedom ie iii lbrmœelu o priebehu IicenčnØho konania a rozhodnut POLK.

Uznesenie ¨ . 74/16 YV SEZ:

T: ihne 
Z: Joze! Kil ment

YV SFZ bene na vedomie nlbrmÆeiu o zmene a doplnen Pravidiel Wthaiu 2016/17 F[FA cirkulœr
e. )).

YV SFZ schvafuje nÆvrh na pni jatie MestskØho  ponovØho klubu Tisovec. OFK PadÆ a FC Horses
 œrovee za nov ch niadnych členov SF1

Uzneseiiie ¨ . 76/16 VY SEZ:

1 : ihned 
I Jozef Kliment

YV SLZ be ie na vedomie In brmÆciu O odohran ch zÆpasoch rcprezcn!ačn eh dru stiev SR za
ohdobie apr l 2016

T: ihned 
Z: Jozei 1(1 iment

Jozef Kliment

Uznesenie ¨ . 73/16 VV SEZ:

Cl : ihned 
7: Jozef Kliment

Uznesenie ¨ . 75/16 YV SEZ:

1 : ihned 
Z: Jozef Kliment

Jarbsldv Rvb tiisky
p\ fl) expenlJjrojektov mana Ør 817 geneiœlny sekretÆn SLZ


