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Memorandum o vzájomnej spolupráci  
 

pri ochrane právnych nárokov a presadzovaní záujmov slovenských reprezentantiek vo futbale vo 
vzťahu k Slovenskému futbalovému zväzu (ďalej len „Memorandum“) uzatvorené medzi: 

 
 

1. Únia 
 

Názov:   Únia futbalových profesionálov, o.z. 

Sídlo:   Rustaveliho 6 – 22B, 831 06 Bratislava - Rača 

IČO:   50 170 490 

zast.:   Ján Mucha, prezident 

 
(ďalej len „ÚFP“) 

 
 
2. Športové reprezentantky SR vo futbale 

 
Meno a priezvisko: 
 
(i)   Mária Korenčiová 

(ii)   Jana Vojteková  

(iii)   Diana Bartovičová  

(iv)   Lucia Harašanyová  

(v)   Lucia Šušková 

(vi)   Patrícia Hmírová  

(vii)   Stanislava Líšková  

(viii)   Andrea Horváthová  

(ix)   Terézia Kovaľová  

(x)   Valentína Šušolová 

(xi)   Lucia El Dahaibiová  

(xii)   Alexandra Bíróová  

(xiii)   Klaudia Fabová  

(xiv)   Ľudmila Maťavková 

(xv)   Katarína Košlabová  

(xvi)   Veronika Sluková  

(xvii)   Martina Šurnovská  

(xviii)   Mária Mikolajová  

(xix)   Monika Havranová  

(xx)   Adriana Briššová 

(xxi)   ostatné reprezentantky, ktoré vyjadrili súhlas s obsahom Memoranda 

pripojením svojho podpisu na podpisovej strane  

 
(ďalej len „reprezentantky“ a spolu s ÚFP len ako „Partneri“) 

 
sa na základe spoločných záujmov dohodli na uzatvorení Memoranda v nasledovnom znení: 
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Preambula 
 
Nakoľko, 
 
(A) ÚFP je občianskym združením združujúcim profesionálnych futbalistov a futbalistky za 

účelom presadzovania ich spoločných záujmov a ochrany práv a nárokov vyplývajúcich ich 
z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na vykonávanie športovej činnosti; 

 
(B) Reprezentantky sú profesionálne a amatérske futbalistky, ktoré boli v súlade s ustanovením § 

§ 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
nominované za členky slovenskej ženskej „A“ reprezentácie a považujú sa tak za športové 
reprezentantky v zmysle uvedeného ustanovenia; 
 

(C) Partneri vnímajú potrebu nadviazať na príklady dobrej správy a vzťahov národných 
futbalových zväzov k národným ženským reprezentáciám, predovšetkým vo futbalovom hnutí 
v Nórsku, Dánsku, Švédsku, Austrálii, Holandsku, Škótsku, Írsku a na Novom Zélande; 

 
(D) Partneri sa stotožňujú s princípom rovnosti vo futbalovom hnutí na reprezentačnej úrovni 

a za jednu zo svojich najdôležitejších priorít považujú zabezpečenie najvyššej možnej úrovne 
podmienok pre prípravu seniorských reprezentantov a reprezentantiek a zabezpečenie 
mechanizmu primeraného odmeňovania za športovú reprezentáciu;  

 
(E) Partneri deklarujú spoločný záujem posilniť trend profesionalizácie v ženskom futbale 

a motivovať talentované deti a mládež v úsilí o športovú kariéru a zároveň vyrokovaním 
akceptovateľných podmienok na reprezentačnej úrovni odradiť futbalistky od predčasného 
ukončenia kariéry z dôvodu nedostatočného finančného zabezpečenia a iných dôvodov;  

 
sa Partneri dohodli na spoločnom postupe a spolupráci pri ochrane nárokov reprezentantiek ako aj 
budúcich hráčok, ktoré budú za športové reprezentantky nominované zo strany Slovenského 
futbalového zväzu podľa ustanovení tohto Memoranda. 
 
1. Vymedzenie spolupráce 

 
1.1 Partneri sa vzájomne dohodli, že každý z nich vynaloží maximálne úsilie, ktoré je možné 

v rámci výkonu svojich oprávnení od každého Partnera požadovať, na plnenie ustanovení 
a cieľov stanovených týmto Memorandom. 
 

1.2 Úlohou a právom ÚFP je zastupovať reprezentantky, ich záujmy a uplatňovať v ich mene 
práva, ktoré im priznávajú právne predpisy v oblasti športu a zároveň právne normy 
Slovenského futbalového zväzu v oblasti športovej reprezentácie. 

 
1.3 Úlohou a právom ÚFP je v mene reprezentantiek zostaviť a predložiť návrh kolektívnej 

zmluvy o výkone činnosti reprezentanta Slovenskému futbalovému zväzu a za účelom jej 
uzatvorenia rokovať so zástupcami Slovenského futbalového zväzu o podmienkach tvoriacich 
obsah takejto zmluvy. 
 

1.4 Úlohou reprezentantiek je za účelom plnenia povinností ÚFP podľa tohto Memoranda, 
poskytnúť ÚFP nevyhnutnú súčinnosť a informácie potrebné pre naplnenie cieľov 
Memoranda.  
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2. Záverečné ustanovenia 
 

2.1 Memorandum je vyhotovené v dvoch (2) rovnopisoch, pričom ÚFP obdrží jeden (1) rovnopis 
a reprezentantky spoločne jeden (1) rovnopis.  
 

2.2 Partneri sa dohodli, že obsah Memoranda aj jeho existencia je predmetom záujmu v rámci 
futbalového hnutia a zaväzujú sa ho vhodným spôsobom uverejniť alebo doručiť svojim 
členom, resp. možným budúcim športovým reprezentantkám. 

  
2.3 Memorandum zároveň predstavuje osobitné potvrdenie o udelení plnomocenstva na 

zastupovanie v rozsahu podľa článku 1 Memoranda zo strany reprezentantiek v prospech 
ÚFP. ÚFP je zároveň oprávnené ďalej splnomocniť v rovnakom rozsahu tretiu osobu za 
účelom plnenia povinností a zastupovanie záujmov reprezentantiek. 

 
2.4 Partneri vyhlasujú, že Memorandum je dostatočne určité a zrozumiteľné, uzatvorené bez 

nátlaku, pričom je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov na 
dôkaz čoho ho Partneri podpisujú.  

 

Podpisová strana: 

Reprezentantky:         

 

V Bratislave, dňa 23.11.2017      

 

 

 

   

       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚFP: 
V Bratislave, dňa 23.11.2017  
 
 
___________________________ 

       Únia futbalových profesionálov o.z. 
zast.: Ján Mucha, prezident 


