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Mgr. Tomáš Medveď 

člen VV SFZ – zástupca hráčov 

 

        Slovenský futbalový zväz 

        Tomášikova 30 C  

        821 01 Bratislava 

 

        V Bratislave, dňa 11.03.2020 

 

 

VEC:   Žiadosť o súčinnosť a uplatnenie návrhov hráčov 
  

Vážený člen VV SFZ - zástupca hráčov,  

 

Únia futbalových profesionálov, ako záujmové združenie, ktoré združuje viac ako 300 profesionálnych 

futbalistov na Slovensku a zároveň Odborový zväz Únie futbalových profesionálov, ako odborový zväz 

združujúci zamestnancov (hráčov) klubov najvyššej a druhej najvyššej súťaže, ktorých hlavným cieľom 

je presadzovanie a ochrana práv a záujmov svojich členov, si Vás v mene svojich členov (hráčov) touto 

cestou dovoľujú zdvorilo požiadať o poskytnutie súčinnosti a uskutočnenie nasledovných úkonov: 

 

1.1 Je nepochybné, že s funkciou člena VV SFZ – zástupcu hráčov je spojené presadzovanie záujmov 

celej skupiny hráčov, ktorí sú individuálnymi členmi SFZ. V tejto súvislosti majú hráči, ktorých 

záujmy zastupujú vyššie identifikované organizácie, záujem aktívne sa podieľať na 

rozhodovacom procese o dôležitých otázkach vo futbalovom hnutí.  

 

Na naplnenie tohto účelu je nevyhnutné oboznamovať sa so všetkými podkladmi, o ktorých člen 

VV SFZ bude ako zástupca hráčov hlasovať a vyjadrovať tak názory a postoje hráčskej obce. 

Dovoľujeme si Vás preto v mene hráčov požiadať o súčinnosť spočívajúcu v zasielaní všetkých 

podkladov, ktoré sú určené na prerokovanie a hlasovanie v rámci zasadnutí VV SFZ a to bez 

zbytočného odkladu odo dňa ich prijatia tak, aby mali organizácie zastupujúce hráčov dostatočný 

časový priestor na oboznámenie sa s podkladmi a uplatňovanie pripomienok, zmien a návrhov, 

ktoré k uvedeným podkladom budete v ich mene na zasadnutiach VV SFZ predkladať. 

 

Pre uľahčenie komunikácie si Vás dovolíme požiadať o preposielanie podkladov na designovanú 

emailovú adresu ÚFP: info@ufp.sk a v prípade písomných podkladov v kópii na adresu sídla ÚFP: 

Miletičova 5, 821 08 Bratislava. 

 

1.2 Veríme, že ste dôsledne informovaný o situácii týkajúcej sa hráčov a ich postavenia v klube FK 

Senica, a.s. V mene hráčov klubu, ktorí sú členmi našich organizácii, ale aj v súlade so záujmami 

akýchkoľvek iných hráčov, ktorí sa môžu ocitnúť v rovnakom postavení si Vás dovoľujeme 

požiadať, aby ste na najbližšie zasadnutie VV SFZ: 

 

(a) požiadali členov VV SFZ – zástupcov profesionálneho futbalu o stanovisko, či došlo 

k vyrovnaniu existujúcich záväzkov voči hráčom a ak nie, tak aj o stanovisko aké účinné 
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opatrenia boli v konkrétnom prípade prijaté pre okamžité zabezpečenie plnenia 

finančných záväzkov klubu voči hráčom; 

 

(b) predložili návrh, aby VV SFZ poveril člena VV SFZ – pre legislatívno-právne otázky 

vypracovaním internej právnej úpravy noriem SFZ obmedzujúcej zásadné zmeny 

vlastníckych vzťahov v kluboch počas prebiehajúcej sezóny; 

 

(c) predložili návrh na zmenu a doplnenie článku 24, ods. 6 Registračného a prestupového 

poriadku SFZ tak, že nové znenie je:   

 

„Klub, ktorý je účastníkom I. a II. ligy, môže s profesionálom uzatvoriť zmluvu, len ak má 

na účte SFZ zloženú zábezpeku. Výška zábezpeky je stanovená vo výške (i) 25 % základnej 

odmeny profesionálnych hráčov registrovaných v klube pre aktuálnu sezónu, najmenej 

však 60.000,00 EUR, ktorá sa vypočíta ako súčin percentuálneho podielu a úhrnu 

základnej mesačnej mzdy všetkých profesionálnych hráčov klubu za 12 kalendárnych 

mesiacov aktuálnej sezóny, pre kluby najvyššej súťaže; (ii) 15 % základnej odmeny 

profesionálnych hráčov registrovaných v klube pre aktuálnu sezónu, najmenej však 

25.000,00 EUR, ktorá sa vypočíta ako súčin percentuálneho podielu a úhrnu základnej 

mesačnej mzdy všetkých profesionálnych hráčov klubu za 12 kalendárnych mesiacov 

aktuálnej sezóny, pre kluby druhe najvyššej súťaže. Zábezpeka vo výške podľa 

predchádzajúcej vety môže byť nahradená bankovou zárukou banky alebo ručiteľským 

vyhlásením iného klubu z rovnakej súťaže.“ 

 

(d) predložil návrh na prerokovanie obsahu Petície profesionálnych hráčov z 06.12.2019 

a zároveň predložil návrh na prerokovanie návrhu zmeny Stanov SFZ s odporúčaním VV 

SFZ pre Konferenciu SFZ návrh zmeny Stanov SFZ schváliť v nasledovnom znení: 

 

(i) Článok 41, ods. 1 sa mení tak, že číslo „87“ sa nahrádza číslom „112“; 

 

(ii) Článok 41, ods. 1 sa dopĺňa tak, že bodka za slovom „hráčov“ sa nahrádza 

čiarkou, za ktorou nasledujú nové ustanovenia v nasledovnom znení: 

 

„ i. 24 delegáti za profesionálnych hráčov, 

  j.  1 delegát zastupujúci hráčky ženského futbalu.“; 

 

(iii) Článok 41, ods. 2 sa dopĺňa tak, že bodka za slovom „zastupuje“ sa nahrádza 

čiarkou, za ktorou nasledujú nové ustanovenia v nasledovnom znení: 

 

„ g. písm. i) tvoria 

 

1. 12 zástupcovia profesionálnych hráčov futbalových klubov súťažiacich v 

najvyššej súťaži, z ktorých každého zástupcu písomným právnym úkonom 

zvolí najmenej 10 profesionálnych hráčov registrovaných v klube 

súťažiacom v najvyššej súťaži tak, aby profesionálni hráči každého klubu 

súťažiaceho v najvyššej súťaži mali jedného zástupcu, 
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2. 12 zástupcovia profesionálnych hráčov futbalových klubov súťažiacich 

v druhej najvyššej súťaži, z ktorých každého zástupcu písomným právnym 

úkonom zvolí najmenej 6 profesionálnych hráčov registrovaných v klube 

súťažiacom v druhej najvyššej súťaži tak, aby profesionálni hráči každého 

klubu súťažiaceho v druhej najvyššej súťaži mali jedného zástupcu, 

 

h.  písm. j) volí a odvoláva najmenej 25 hráčok registrovaných v kluboch 

prvých  dvoch najvyšších súťaží.“; 

 

(iv) Článok 41, ods. 9 sa dopĺňa tak, že za slovami „Riadni členovia,“ sa dopĺňajú 

slová: „individuálni členovia,“; 

 

(v) Článok 42, ods. 2 sa mení tak, že číslo „(61)“ sa nahrádza číslom „(79)“; 

 

(vi) Článok 43 sa mení tak, že:  

 

(a) číslo „(61)“ sa v ods. 1 a v ods. 3 nahrádza číslom „(79)“; 

 

(b) číslo „(44)“ sa v ods. 4 nahrádza číslom „(57)“; 

 

(vii) Článok 44, ods. 2 sa mení tak, že:  

 

(a) číslo „(61)“ sa nahrádza číslom „(79)“; 

 

(b) číslo „(44)“ sa nahrádza číslom „(57)“; 

 

(viii) Článok 44, ods. 3 sa nahrádza novým znením nasledovne:  

 

„Na prijatie rozhodnutia konferencie, ktoré priamo upravuje najvyššiu súťaž 

alebo práva a povinnosti hráčov alebo klubov najvyššej súťaže v súvislosti s 

touto súťažou, sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých zástupcov 

klubov a zástupcov profesionálnych hráčov klubov najvyššej súťaže (13). 

Rozhodnutie podľa prvej vety nie je možné prijať, ak proti jeho prijatiu hlasovala 

kvalifikovaná väčšina zástupcov klubov a zástupcov profesionálnych hráčov 

klubov najvyššej súťaže (17); to neplatí, ak ide o voľbu, ustanovenie alebo 

odvolanie člena orgánu SFZ.“ 

 

(ix) Článok 45, ods. 2 sa mení tak, že:  

 

(a) číslo „(44)“ sa nahrádza číslom „(57)“; 
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1.3 K ods. 1.2, bod (d) si dovoľujeme uviesť, že petičné právo je základným právom každého občana 

garantované Ústavou SR, pričom SFZ na požiadavky hráčov uvedených v petícii do dnešného dňa 

nijako vecne nereagoval. 

 

V demokratickej spoločnosti (obzvlášť v zastupiteľskej demokracii) je potrebné vychádzať 

z predpokladu, že moc pochádza od občanov. Pri prenesení na úroveň záujmovej samosprávy je 

potrebné konštatovať, že členovia futbalového hnutia majú zásadne rovnaké postavenie vo 

svojich právach, ktoré je potrebné zohľadniť aj pri zastúpení jednotlivých členov v orgánoch SFZ. 

Zloženie konferencie SFZ nezodpovedá tomuto princípu a všetci ostatní členovia SFZ sú 

v porovnaní so zástupcami klubov v nevýhodnom a nevyváženom postavení, nakoľko nemajú 

žiadne zastúpenie v tomto orgáne.  

 

Kreovanie konferencie SFZ je v zmysle ustanovenia článku 41, ods. 1 Stanov SFZ založené na 

veľmi zreteľnom kľúči, ktorý kopíruje hlavné „záujmové“ skupiny: 

 

(i) amatérsky futbal [delegáti za regionálne (20) a oblastné futbalové zväzy (38)]; 

 

(ii) profesionálny klubový futbal [delegáti za profesionálny futbal (24)]; 

 

(iii) profesionálni hráči [delegát za združenia hráčov (1)]. 

 

 

Z uvedených počtov zástupcov je zreteľne zrejmá disproporcionalita zastúpenia hráčov napriek 

tomu, že hráči sú rovnako dôležitou súčasťou futbalového hnutia ako kluby. Vyššie uvedený 

návrh na zmenu stanov, ktorý kopíruje vôľu hráčov vyjadrenú v ich petícii vnáša do kreovania 

konferencie SFZ prvok vyváženosti a zrovnoprávnenia ich postavenia voči klubom 

profesionálneho futbalu. 

 

Záujmová skupina „amatérsky futbal“ reprezentuje záujmy regionálnych a oblastných zväzov, 

pod nimi registrovaných amatérskych klubov a amatérskych hráčov. 

 

Záujmová skupina „profesionálny klubový futbal“ reprezentuje záujmy klubov prvých dvoch 

najvyšších súťaží na Slovensku, ktoré predstavujú profesionálne kluby. 

 

Záujmová skupina „profesionálni hráči“ nie je reprezentovaná nikým a vyššie uvedené dve 

skupiny majú v mnohých veciach prirodzene opačný alebo rozdielny záujem ako hráči, preto 

nemôže reprezentovať zároveň klubové aj hráčske záujmy. 

 

Navrhovaný model rozširuje počet delegátov o delegátov za profesionálnych hráčov, ktorí majú 

reprezentovať záujmy profesionálnych hráčov pôsobiacich v jednotlivých kluboch 

profesionálneho futbalu. Model nijakým spôsobom nenarúša existujúce postavenie jednotlivých 

skupín a zásadne ani nemení možnosti hlasovania a schvaľovania návrhov na konferencii SFZ. 

 

Hráči majú záujem zúčastňovať sa rozhodovacích procesov v rámci SFZ a to minimálne v rozsahu 

ich účasti v najvyššom orgáne celého futbalového hnutia, a to v rovnoprávnom postavení. 
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1.4 Na základe uvedených skutočností si Vás v mene profesionálnych hráčov dovoľujeme požiadať 

o uskutočnenie požadovaných úkonov.  

 

 

S úctou, 

 

       _____________________________________ 

       Mgr. Ján Mucha 

       prezident ÚFP 

       prezident Odborového zväzu ÚFP 

 

Prílohy: 

• Petícia profesionálnych hráčov z 06.12.2019 


