
 

Zápisnica z valného zhromaždenia ÚFP 

konaného dňa 18.11.2019, Hotel Holiday Inn v Žiline 
 
 

K bodu č. 1: 

 

Prezident ÚFP, Ján Mucha privítal prítomných členov ÚFP, členov predsedníctva ÚFP, privítal 

a predstavil prítomných hostí  a informoval o programe valného zhromaždenia a jeho priebehu. 

Prezident zároveň konštatoval, že VZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina 

členov. 

 
K bodu č. 2: 

 

Prezident ÚFP, Ján Mucha navrhol, aby VZ zvolilo zapisovateľa, overovateľa zápisnice nasledovne: 

 

Zapisovateľ:  Peter Lukášek 

Overovateľ zápisnice:  Ján Mucha 

 
Uznesenie č. 1: 

 

“Valné zhromaždenie návrh jednomyseľne schvaľuje.” 

 
 
K bodu č. 3: 

 

Prezident ÚFP, Ján Mucha navrhol, aby VZ schválilo program valného zhromaždenia tak, ako bol 

členom ÚFP oznámený prostredníctvom internetovej stránky ÚFP a sociálnych sietí a zároveň 

prostredníctvom zobrazenia priamo v miestnosti. 

 

Uznesenie č. 2: 

 

“Valné zhromaždenie návrh jednomyseľne schvaľuje.” 

 
 
K bodu č. 4: 

 

Informácie o organizačných záležitostiach ÚFP od konania valného zhromaždenia ÚFP v roku 2018; 
- členstvo a výber členských poplatkov (informovanie o agende spojenej s členstvom; 

aplikácia PAYSY; možnosť elektronickej prihlášky)  
- informácia o činnosti predsedníctva ÚFP v roku 2019 
- informácia o zmene sídla ÚFP (https://www.mi5office.sk) 

 
Uznesenie č. 3: 

 

“Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje zmenu sídla ÚFP na Miletičova 5, 821 08 Bratislava.” 

 



 

 
K bodu č. 5: 

 

Informácie o komunikácii so SFZ a ÚLK 
- sociálny dialóg (štandardná zmluva; kolektívna zmluva – OZ ÚFP; reprezentácia) 
- Komora SFZ pre riešenie sporov (voľba predsedu a podpredsedu) 
- VV SFZ (mandát na podanie návrhu na voľbu člena VV SFZ) 
- petícia 

 
Uznesenie č. 4: 

 

“Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje Jána Muchu ako kandidáta na výkon funkcie člena VV 

SFZ – zástupca hráčov.” 

 
 
K bodu č. 6: 

 

Informácie o právnej činnosti ÚFP a asistencii členom ÚFP 
- status hráča (SZČO vs. zamestnanec = zmena zákona??) 
- diskusia 

 
K bodu č. 7: 

 

Informácie o aktivitách ÚFP v roku 2019 
- informovanie o zmene  členstva ÚFP vo FIFPro (observer vs. candidate vs. member) 
- letný kemp a turnaj hráčov bez zmluvy 
- MDAS 
- klubové návštevy 

 
K bodu č. 8: 

 
Plánované aktivity ÚFP pre rok 2020 

- sociálny dialóg ku kolektívnej zmluve pre 1. a 2. ligu a reprezentáciu 
- vzdelávacie workshopy 
- letný kemp pre hráčov bez profesionálnej zmluvy 
- image rights v prospech FIFPro (ÚFP??) 
- petícia 
- kartičky výhod (predstava na rok 2020; podpísaní partneri) 
- newsletter 

 
K bodu č. 9: 

 

Zmena stanov ÚFP (rozšírenie členstva o členov reprezentačných družstiev; vypustenie ods. 2.1, písm. 
b) Stanov ÚFP) 

- možnosť sťať sa členom ÚFP aj v prípade, ak hráč/hráčka nespĺňa všetky podmienky 
pre status profesionála/profesionálky 

- vypustenie ods. 2.1, písm. b) Stanov ÚFP  
 

Uznesenie č. 5: 



 

 

“Valné zhromaždenie ÚFP schvaľuje zmenu stanov ÚFP tak, ako je uvedená v prílohe k programu 

valného zhromaždenia.” 

 

 
K bodu č. 10: 

 

Informácia o vzdaní sa funkcie člena predsedníctva (Alexandra Biírová) 
 

K bodu č. 11: 

 

Schválenie kandidáta na sekretára ÚFP (Braňo Bolech) a predĺženie mandátu poradcovi ÚFP 
 

Uznesenie č. 6: 

 

“Valné zhromaždenie volí Branislava Bolecha za sekretára ÚFP a predlžuje mandát Jozefovi Tokošovi, 

ako poradcovi ÚFP o jeden kalendárny rok.“ 

 
K bodu č. 12: 

 

Diskusia, brainstorming, otázky 
 
K bodu č. 13: 

 

Prezident ÚFP, Ján Mucha poďakoval všetkým prítomným členom za účasť na VZ a z dôvodu vyčerpania 

programu zasadnutie VZ ukončil. 

 

 

V Žilina, dňa 18.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

Ján Mucha      Peter Lukášek 

overovateľ zápisnice     zapisovateľ 


