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VEC: Petícia za práva futbalových hráčov 
 

Vážený pán prezident, 

 

v prvom rade si Vám dovoľujeme poďakovať za promptnú reakciu na náš email z 6.12.2019, ktorého 

obsahom bola Petícia futbalových hráčov a zároveň List FIFPRO. 

 

Zároveň si však dovoľujeme uviesť, že obsah Vašej odpovede považujeme za neprimeraný. Práve z 

dôvodu, aby hráči a ich hráčska organizácia ÚFP neboli zo strany SFZ opätovne (nedôvodne) označovaní 

za pôvodcu konfliktného priestoru, sme Vás pri oboznámení s petíciou vyzvali na určenie termínu pre 

osobné stretnutie, na ktorom by bolo možné realizovať konštruktívnu diskusiu k požiadavkám hráčov.  

 

Jednostranná argumentácia, ktorá tvorí obsah Vášho listu, nijako neprispieva k upokojovaniu 

existujúceho stavu a vytvára medzi členmi SFZ negatívny obraz o vedení SFZ, ktoré má svojim 

neutrálnym postavením slúžiť všetkým členom SFZ bez rozdielu a snažiť sa o sociálny zmier v prípade, 

ak existuje vo futbalovom hnutí nerovnováha v právach jednotlivých členov, ktorí majú mať rovnaké 

postavenie.  

 

FIFA v preambule ku Pravidlám pre národné komory pre riešenie sporov uvádza výstižnú úvodnú vetu:  

 

„Pyramída svetového futbalu je založená na dvoch základných elementoch nášho športu – hráčoch, 

ktorí ukazujú svoje schopnosti na ihrisku a kluboch, ktoré ich združujú do tímov, čím umožňujú 

asociáciám a ligám organizovať súťaže.“  

 



Napriek Vašim viacerým otázkam, jednostranným skresleným výrokom a spochybňovaniu obsahu 

petície si Vám dovoľujeme oznámiť, že požiadavky hráčov, ako jedného z dvoch základných elementov 

tvoriacich členskú základňu SFZ sú jasné, zrozumiteľne formulované, reálne a navyše podporené 

celosvetovou hráčskou asociáciou FIFPRO. Z obsahu petície je zrejmé, že ide o požiadavky veľkej 

väčšiny  profesionálnych futbalistov - členov SFZ a nie komunikáciu úzkeho vedenia ÚFP, preto 

spomínať v súvislosti s vyjadrením slobodného názoru členov SFZ "toxickosť" považujeme za krajne 

neprimerané. 

 

Petičné právo je jedným z najzákladnejších práv v demokratickom usporiadaní, a preto pevne veríme, 

že je vo Vašom záujme počúvať podnety a požiadavky všetkých členov SFZ bez rozdielu ich postavenia 

so všetkou vážnosťou, ktorú si petícia vyžaduje. 

 

Na základe uvedených skutočností si dovoľujeme vyjadriť presvedčenie, že nám v najbližšom čase 

zašlete Vaše návrhy termínov osobného stretnutia k požiadavkám uvedeným v petícii a pristúpite ku 

konštruktívnemu dialógu vedúcemu k vyváženiu postavenia hráčov vo futbalovom hnutí. 

 

 

 

S úctou,  

 

 

 

        ___________________________ 

        Únia futbalových profesionálov o.z. 

zast.: Ján Mucha  

prezident 


