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PRVÁ  ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Názov, sídlo, právna forma 
 

1.    Slovenský   futbalový   zväz  (ďalej len „SFZ“) je občianskym športovým 
združením s právnou subjektivitou, ktoré dobrovoľne vytvorili futbalové 
kluby   (ďalej len „kluby“),  pôsobiace na území Slovenskej republiky 
(ďalej len „SR“), v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
SFZ bol založený na dobu neurčitú.  

 
2.    Sídlom SFZ je Bratislava, Junácka 6, 832 80  Bratislava 

 
3.    SFZ   je   členom   Medzinárodnej federácie futbalových  asociácií 

(FIFA) a Únie európskych futbalových asociácií (UEFA). 
 

4.    Zástava, logo a  skrátený názov predstavujú symboly SFZ, ktoré sú 
zákonne registrované  na Úrade priemyslového vlastníctva SR. 
Vizualizácia vlajky a loga SFZ tvorí prílohu týchto Stanov SFZ. 

 
Článok 2 
Ciele SFZ 

 
Ciele SFZ sú: 
       
      a) starať sa o rozvoj futbalu a jeho propagáciu v spoločnosti, ako 

spoločenského fenoménu s veľkým výchovným, sociálnym 
a humanitárnym významom, 

      b) zabezpečovať  rozvoj futbalu v celej šírke, pri rešpektovaní špecifík 
profesionálneho a amatérskeho futbalu, s osobitným zreteľom na rozvoj 
mládežníckeho futbalu a na zlepšenie podmienok jeho rozvoja a podpory 
v SR, 

c)  zastupovať záujmy slovenského futbalového hnutia, futbalových klubov 
a ďalších členov doma i v zahraničí, 

d)  spracúvať koncepciu rozvoja slovenského futbalu a jeho reprezentácie, 
e) spolupracovať so štátnymi orgánmi SR, orgánmi samosprávy a inými 

republikovými inštitúciami , 
f) zabezpečovať činnosť všetkých slovenských reprezentačných družstiev, 

usporadúvať reprezentačné stretnutia u nás i v zahraničí , 



g) organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie trénerov, rozhodcov, 
delegátov a iných predstaviteľov a zamestnancov SFZ, 

h) vydávať Stanovy SFZ a ďalšie futbalové normy (ďalej len „normy“) pre 
SFZ a pre súťaže organizované v rámci SFZ a zabezpečovať ich 
uplatňovanie, 

i) získavať prostriedky na zabezpečenie reprezentácie SR a prípravu na ňu 
a na ekonomickú podporu  členov SFZ, vykonávať podnikateľskú činnosť 
vo vlastných zariadeniach a podnikoch a podieľať sa na činnosti 
obchodných spoločností umožňujúcich získanie ekonomických zdrojov 
z marketingových  a reklamných aktivít, v prospech rozvoja futbalu, 

j) organizovať a koordinovať futbalové súťaže  v rámci SR na všetkých 
úrovniach a vo všetkých vekových kategóriách, 

k) podporovať, usmerňovať a kontrolovať dodržiavanie zásad fair play 
a športovej etiky, 

l) zriaďovať nadácie a fondy prípadne iné neziskové organizácie 
k podporným a humanitárnym účelom, zameraným na futbalové hnutie, 
propagáciu a rozvoj futbalu, 

m) rešpektovať Stanovy SFZ, pravidlá futbalu, ďalšie predpisy FIFA, ako aj 
nariadenia a rozhodnutia  orgánov FIFA , Stanovy a rozhodnutia orgánov  
UEFA, 

n) predchádzať a zabraňovať akýmkoľvek metódam a praktikám, ktorí by 
znamenali porušenie integrity futbalových zápasov a súťaží alebo 
oslabovali úlohu a postavenie SFZ v národnom alebo medzinárodnom 
meradle  alebo viedli k poškodeniu FIFA a UEFA,  

o) rešpektovať a udržiavať medzinárodné  vzťahy s inými národnými 
futbalovými asociáciami. 

 
 

Článok 3 
Neutralita, nediskriminácia a vzťahy  v SFZ 

 
 

1. SFZ  zaujíma  v  politických a náboženských záležitostiach neutrálny 
postoj. Politická činnosť v 

     SFZ je neprípustná. 
 

2. V podmienkach a štruktúrach SFZ nie je prípustná diskriminácia, 
podnecovanie k rasovej, národnostnej alebo etnickej nenávisti, hanobenie 
národa, rasy a presvedčenia alebo útoky alebo vyhrážanie sa útokom 
akéhokoľvek druhu proti krajine, osobe alebo skupine osôb na základe ich 
rasového, etnického, či národnostného  pôvodu, pohlavia, jazyka, 
náboženstva, politiky alebo z iného dôvodu. Takáto diskrimácia alebo útok 
bude potrestaný zastavením činnosti alebo vylúčením zo SFZ. 



 
3. SFZ  podporuje priateľské medziľudské vzťahy medzi svojimi členmi, 

klubmi, funkcionármi a hráčmi, ako aj v celom futbalovom hnutí . 
 

4. Každá osoba a organizácia, zainteresovaná vo futbale v rámci SFZ, je 
povinná dodržiavať stanovy, normy a  rešpektovať zásady lojality, čestnosti 
športového správania a princípy športovej etiky a etického kódexu futbalu. 

 
5. V podmienkach SFZ platí princíp nezlučiteľností výkonu funkcie vo 

výkonnom, kontrolnom  alebo a zastupiteľskom orgáne, ako aj 
nezlučiteľnosť výkonu funkcie v profesionálnom aparáte s výkonom 
volenej funkcie na rovnakom stupni riadenia futbalu.  

 
6. Výkon funkcie vo Výkonnom výbore SFZ (ďalej len „Výkonný výbor“), 

v Rade SFZ (ďalej len „Rada“) alebo v odbornej komisii je nezlučiteľný 
s výkonom funkcie rozhodcu na rovnakom stupni riadenia futbalu.. 

 
   7. Členovia  zväzových  orgánov  na  všetkých  úrovniach  riadenia  futbalu, 

musia v záležitostiach klubu, ktorého sú členmi, zachovávať nestrannosť.  
 

Článok 4 
 Záväznosť noriem FIFA, UEFA a SFZ 

 
        
1. Stanovy a organizačné štatúty riadnych a pridružených členov SFZ musia 

byť v zásadnom súlade s týmito Stanovami.  
 
2. Právoplatné uznesenia a  rozhodnutia orgánov SFZ vydané v rámci ich 

právomoci a kompetencií sú pre všetkých členov týchto orgánov, ako i pre 
všetkých  členov SFZ záväzné. 

 
3. Riadni členovia SFZ, ako aj ich individuálni členovia sú povinní 

rešpektovať rozhodnutia SFZ a jeho orgánov. Prípadné nezrovnalosti, 
výklad noriem SFZ resp. rozpory sa riešia v súlade s normami platnými 
v SFZ a FIFA, prostredníctvom príslušného orgánu SFZ. 

 
4. V súlade so Stanovami SFZ sa členovia zväzu zaväzujú v prípade vzniku 

sporov v rámci zväzu alebo v sporoch ovplyvňujúcich súťaže, účastníkov 
súťaží, hráčov, funkcionárov a iných zväzových  funkcionárov 
a predstaviteľov, rešpektovať právomoc riešiť takéto spory príslušnými 
orgánmi SFZ a rešpektovať právomoc Rozhodcovského súdu založeného 
SFZ. Opravný prostriedok je možné podať k príslušnému orgánu UEFA 
alebo FIFA, v prípade že bol spor riešený Rozhodcovským súdom SFZ 



(ďalej len „Rozhodcovský súd“) iba podľa zákona č.244/2002 Z.z, 
o rozhodcovskom konaní.   

 
5. Riadni a pridružení členovia SFZ uznávajú  Športový arbitrážny súd 

v Lausanne ako najvyššiu nezávislú súdnu autoritu a právomoc 
Rozhodcovského súdu a zabezpečia rešpektovanie rozhodnutí prijatých 
týmito orgánmi ich členmi a osobami zainteresovanými na týchto 
Rozhodnutiach.  

  
6. Za porušenie Stanov SFZ a ostatných noriem sa voči jednotlivcom 

a kolektívom prijímajú disciplinárne opatrenia; postup prerokovávania 
a formy disciplinárnych opatrení sú upravené Disciplinárnym poriadkom 
SFZ.  

DRUHÁ   ČASŤ 

ČLENSTVO 
Článok 5 

Členovia SFZ 
 

1. SFZ  má riadnych  členov, pridružených a čestných členov 
 
2. Riadnymi členmi SFZ sú predovšetkým: 

 
a) Futbalové kluby, ktoré môžu existovať v zákonom stanovenej 

právnej forme občianskeho združenia alebo vo forme obchodnej 
spoločnosti, 

b) Regionálne  futbalové zväzy, 
c) Oblastné futbalové zväzy, 
d) Únia ligových klubov,  
e) Združenia hráčov, rozhodcov, trénerov, 
f) iné združenia s futbalovým zameraním. 
 

3. Za čestného člena môže byť Konferenciou SFZ (ďalej len „konferencia“)  
prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj a propagáciu slovenského 
futbalu.  

 
4. Návrh na  prijatie za čestného člena SFZ predkladá konferencii Výkonný 

výbor. 
 

5. Čestný člen sa môže zúčastniť konferencie bez práva hlasovať. 
 



6. Pridruženým členom môže byť aj iné združenie (napr. priaznivcov, 
sponzorov, neregistrovaných hráčov, novinárov a pod.), ktorého stanovy  
a ciele činnosti nie sú v rozpore so Stanovami SFZ. Návrh na prijatie za 
pridruženého člena predkladá konferencii Výkonný výbor. 

 
7. Pridružený člen sa môže zúčastniť konferencie bez práva hlasovať. 

 
Článok 6 

Vznik a zánik riadneho členstva SFZ 
 

1. O prijatí, prípadne vylúčení riadneho člena rozhoduje príslušný orgán SFZ 
v súlade s týmito  stanovami. 

 
2. Členom sa môže stáť len žiadateľ, ktorý splní  podmienky stanovené 

v týchto Stanovách. 
 

3. Členstvo v SFZ možno ukončiť vystúpením alebo vylúčením. Strata 
členstva nezbavuje člena jeho finančných záväzkov voči SFZ alebo jeho 
členom, nezbavuje ho povinnosti dohrať súťaže, ale má za následok zánik 
všetkých jeho práv, ktoré mu zakladá členstvo v SFZ. 

 
4. Riadne členstvo v SFZ zaniká: 

a. vystúpením, 
b. ukončením  činnosti alebo právnym zánikom člena, 
c. vylúčením v prípade obzvlášť hrubého porušenia Stanov SFZ, 

pričom sa za takéto hrubé porušenie považuje: 
i. závažné a opakované porušenie povinností člena SFZ, 
ii. priama alebo nepriama korupcia, rasová alebo národnostná 

diskriminácia alebo neznášanlivosť alebo iná závažná 
trestná činnosť preukázaná v trestnom konaní,  ktorá je 
v zásadnom rozpore s normami SFZ a vážne ohrozujú 
športovú etiku a meno SFZ. 

 
Článok 7 

Podmienky prijatia za riadneho člena SFZ 
 

1. Každá právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom SFZ (ďalej len 
„žiadateľ“) musí podať písomnú  prihlášku  na príslušný orgán SFZ . 
 

2. K prihláške musí žiadateľ povinne priložiť nasledujúce dokumenty: 
 

a) kópia právoplatných stanov, ktoré musia byť v súlade so Stanovami SFZ, 
právoplatný doklad o zaregistrovaní žiadateľa, potvrdzujúci jeho právnu 



formu v súlade s bodom 2 čl. 5 Stanov a v prípade obchodnej spoločnosti  
aktuálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely, 

b) čestné prehlásenie žiadateľa, že bude vždy dodržiavať stanovy, normy 
a rozhodnutia SFZ, FIFA a UEFA, 

c) vyhlásenie žiadateľa, že uznáva Rozhodcovský súd a Športový arbitrážny 
súd (ŠAS) v Lausanne, tak ako je to uvedené v bode 5 čl. IV. Stanov, 

d) vyhlásenie žiadateľa, že sa bude zúčastňovať výhradne futbalových súťaží 
organizovaných SFZ, resp. regionálnych, či oblastných futbalových 
zväzov, 

e) vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna 
subjektivita mu umožňuje prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu 
akejkoľvek tretej osoby, 

f) zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych zástupcov, ktorí majú 
právo vstupovať do právne záväzných zmlúv s tretími osobami, 

g) kópiu zápisnice z ostatnej konferencie alebo ustanovujúceho zasadnutia.    
 
  3.    Postup prijatia za riadneho člena SFZ upravujú osobitné normy SFZ 
 

Článok 8 
Práva riadnych členov SFZ 

 
Riadni členovia SFZ predovšetkým: 
 

a) vyjadrujú záujmy futbalového hnutia v kluboch,  obciach,  oblastiach a v 
regiónoch SR, 

b) starajú sa o všestranný rozvoj futbalu, predovšetkým sa usilujú o zvýšenie 
jeho popularity  medzi mládežou, 

c) spolupracujú so štátnymi a samosprávnymi orgánmi na úrovni obcí, miest, 
okresov, oblastí a regiónov Slovenskej republiky, 

d) zastupujú spoločné záujmy členov, 
e) navrhujú zástupcov do orgánov SFZ na všetkých úrovniach riadenia SFZ,  
f) v súlade so základnými normami schválenými konferenciou  vydávajú 

vlastné vykonávacie pokyny pre činnosť a pre súťaže, ktoré riadia 
a organizujú, 

g) zabezpečujú účasť svojich klubov na súťažiach organizovaných SFZ, ako 
aj Regionálnymi a Oblastnými futbalovými zväzmi, 

h) volia delegátov na konferenciu a predkladajú návrhy, ktoré majú byť 
súčasťou programu konferencie, 

i) majú právo na informácie o záležitostiach SFZ prostredníctvom 
oficiálnych orgánov SFZ, 

j) predkladajú návrhy na zastúpenie svojich zástupcov v orgánoch SFZ 
 
 



Článok 9 
Povinností riadnych členov SFZ 

 

1. Riadni členovia SFZ musia najmä: 
 

a) dôsledne dodržiavať Stanovy SFZ, normy, nariadenia a rozhodnutia 
FIFA, UEFA a SFZ  a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj ich členovia, 

b) platiť  členské príspevky a poplatky vo výške a v rozsahu ustanovenom 
 normami SFZ, 

c) v súlade s čl. 4 ods.4 Stanov SFZ prijať opatrenia, na základe ktorých 
bude  akýkoľvek spor, súvisiaci so  Stanovami SFZ, normami, 
nariadeniami a rozhodnutiami  SFZ, FIFA a UEFA, ktorý si vyžaduje 
arbitrážne konanie a ktorý sa týka jeho samotného alebo niektorého z jeho 
členov, riešený príslušnými orgánmi SFZ, vrátane Rozhodcovského súdu,  

d) oznámiť SFZ každé zmeny v stanovách, v identifikačných údajoch člena,  
v zozname funkcionárov, prípadne iné závažné skutočnosti majúce vplyv 
na jeho členstvo v SFZ,  

e) neudržiavať žiadne vzťahy športového charakteru so subjektami, ktoré nie 
sú uznávané FIFA, UEFA a SFZ alebo s členmi, ktorých členstvo bolo 
pozastavené alebo boli z členstva vylúčení,  

f) dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania, fair play 
a boja proti dopingu . 

 
2.  Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena môže viesť 

k sankciám podľa týchto Stanov a iných noriem SFZ. 
 

Článok 10 
Pozastavenie členstva, vylúčenie 

 
1.  Z dôvodu závažného a opakovaného porušenia povinností, preukázania 

priamej alebo nepriamej korupcie alebo inej závažnej trestnej činnosti zo 
strany riadneho člena SFZ, môže Rada ako aj Výkonný výbor pozastaviť 
členstvo a to aj s okamžitou platnosťou. Pozastavenie členstva trvá až do 
najbližšej konferencie, pokiaľ Rada  takéto rozhodnutie medzitým nezruší.   
 

2.  Pozastavenie členstva sa potvrdí na najbližšej konferencii. Ak konferencia 
pozastavenie   členstva nepotvrdí, bude takéto pozastavenie  zrušené.  
 
 

3. Člen, ktorému bolo pozastavené členstvo, momentom rozhodnutia Rady  
alebo Výkonného výboru o pozastavení členstva stráca všetky svoje členské 
práva, ktoré mu prináležia podľa čl. 8 Stanov. Ostatní členovia nesmú 
s takýmto členom udržiavať športové kontakty, s výnimkou povinností 



vyplývajúcich z článku 6 ods. 3 týchto Stanov. Disciplinárna komisia môže 
uložiť ďalšie sankcie.  

 
4. Konferencia môže vylúčiť člena: 

a) ak mimoriadne závažným spôsobom alebo dlhodobo porušuje 
Stanovy, normy alebo rozhodnutia orgánov SFZ 

b) ak prestal spĺňať podmienky členstva 
c) ak bol právoplatne odsúdený za priamu alebo nepriamu korupciu 

alebo prejav rasovej alebo národnostnej diskriminácie  alebo 
neznášanlivosti. 

 
 
 
 
 

Článok 11 
Vystúpenie z členstva v SFZ 

 
1. Klub, ktorý chce vystúpiť zo SFZ je povinný o tom informovať najmenej 

2 mesiace vopred príslušný riadiaci futbalový zväz, v ktorom je združený. 
Jeho povinnosťou je dohrať stretnutia prebiehajúceho súťažného ročníka. 
Ak to nie je možné, príslušný orgán SFZ rozhodne o ďalšej existencii 
a spôsobe riadenia súťaží a o majetkovom vyrovnaní. 

 
2. Vystúpenie z členstva nie je možné pokiaľ si člen, ktorý chce z členstva 

vystúpiť, nesplní svoje finančné alebo iné záväzky voči SFZ, prípadne 
iným členom SFZ. 

 
3. Postup vystúpenia z  členstva v SFZ upravujú osobitné normy SFZ. 

   
Článok 12 

Regionálne a oblastné futbalové zväzy 
 

1. Regionálne a oblastné futbalové zväzy riadia a zodpovedajú za rozvoj 
amatérskeho futbalu v rámci ich územnej pôsobnosti. K tomu si na 
základe vlastných stanov vytvárajú  svoje orgány. 

 
2. Vznik alebo zánik regionálneho alebo oblastného futbalového zväzu musí 

schváliť  konferencia. 
 

3. Stanovy a ostatné normy regionálnych a oblastných futbalových zväzov 
nesmú odporovať   Stanovam SFZ. Stanovy a ostatné normy oblastných 
futbalových zväzov nesmú odporovať Stanovám regionálnych zväzov. 



Článok 13 
Únia ligových klubov 

 
1. Únia ligových klubov je riadiacim a samosprávnym orgánom na úseku 

profesionálneho futbalu. 
 
2. Únia zodpovedá za určenie štruktúry profesionálnych súťaží, za ich riadenie 

a využívanie práv, delegovaných do jej kompetencie týmito stanovami, 
ostatnými normami SFZ alebo rozhodnutím Výkonného výboru. 

 
3. Únia si vytvára vlastné orgány a schvaľuje vlastný štatút. Štatút nesmie 

odporovať Stanovám SFZ a musí rešpektovať zvrchovanosť Výkonného 
výboru. 

 
TRETIA ČASŤ 
ORGÁNY  SFZ 

 
Článok 14 

Štruktúra orgánov SFZ 
   1.   Orgánmi SFZ sú: 

a/  Konferencia SFZ 
b/  Rada  
c/  Výkonný výbor  
d/  Prezident SFZ 
e/  Revízna komisia 
f/  Komisie 
g/  Kontrolné a zmierovacie orgány 
h/  Administratívne panely a pracovné skupiny. 

  
   2. Samostatným nezávislým orgánom pre rozhodovanie sporov podľa 

všeobecne záväzných právnych noriem je Rozhodcovský súd.                                        

3.     Zodpovednosť orgánov SFZ je určená takto : 
                a/   Rada zodpovedá konferencii, 

b/   Výkonný výbor a  prezident SFZ zodpovedajú konferencii a vo 
veciach vymedzených Stanovami aj Rade, 

                c/   komisie, kontrolné  a  zmierovacie orgány,   administratívne  
panely   a  pracovné   

                      skupiny zodpovedajú  Výkonnému výboru, 
                d/   revízna komisia zodpovedá  konferencii. 
 
4. SFZ rešpektuje  samostatnosť rozhodovania svojich orgánov v rozsahu 

kompetencií, ktoré sú im  zverené týmito Stanovami alebo inými normami. 



 
Článok 15 

Konferencia 
 

1. Konferencia je najvyšším orgánom SFZ. Riadna Konferencia SFZ sa koná 
raz za dva roky. Voľby prezidenta SFZ (ďalej len „prezident“), členov 
Výkonného výboru, Predsedu revíznej komisie a Rady  sa konajú raz za 
štyri roky.  

 
2. Konferencia môže byť riadna alebo mimoriadna. 

  
3. Termín, miesto konania  a program konferencie stanovuje Výkonný výbor  

najmenej 30 dní  vopred a bezodkladne a primeraným spôsobom o tom 
informuje všetkých riadnych, čestných a pridružených členov SFZ. 
Každý návrh, ktorý má byť na základe vôle a záujmu členov zaradený do 
programu konferencie, musí byť doručený generálnemu sekretárovi SFZ  
(ďalej len „generálny sekretár“) v písomnej forme so stručným 
odôvodnením, najneskôr 20 dní pred termínom konferencie. 
 

   4.  Písomná   pozvánka  musí  byť  oficiálne  zaslaná  delegátom  minimálne  
10  dní  pred dátumom konania  konferencie  a  musí  obsahovať program 
zasadnutia, správu o činnosti prezidenta a Výkonného výboru,  návrhy na 
zmenu stanov,  ako aj iné významné dokumenty určené Výkonným 
výborom.       

 
   5.  Na konferenciu   môže  okrem  delegátov  Výkonný výbor  pozvať  aj  iné 

osoby, predovšetkým čestných  členov,  predsedov komisii  a  sudcovských 
orgánov,  pozorovateľov a  hostí,  ktorí sa môžu zapájať do diskusie, avšak 
nemajú hlasovacie právo. 

 
Článok 16 

Delegáti  konferencie 
 

1. Konferencie sa okrem hostí zúčastňujú delegáti, ktorých štruktúra je 
nasledovná:  

 
a) 96 delegátov  za regionálne a oblastné futbalové zväzy, podľa kľúča 

zohľadňujúceho počet klubov v jednotlivých regiónoch tak, aby každý 
oblastný futbalový zväz mal najmenej jedného delegáta, 

b) 48 delegátov  zástupcov Únie ligových klubov, 
c) 2 delegáti  zastupujúci združenie  hráčov, 
d) 2 delegáti  zastupujúci združenie  rozhodcov, 
e) 2 delegáti  zastupujúci združenie  trénerov, 



f) 2 delegáti  zastupujúci futsal, 
g) 2 delegáti  za ženský futbal. 
 
 

2. Delegátov podľa: 
 
 ods.1, písm. a) volia regionálne futbalové zväzy na svojich konferenciách, 
 ods. 1, písm. b)  volí Únia ligových klubov , 
          ods. 1, písm. c), d)  a e)  volia orgány jednotlivých združení, 
          ods. 1, písm. f) a g) volia orgány futsalu a ženského futbalu. 
 

Riadni členovia, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania Konferencie 
prostredníctvom svojich delegátov  musia  zabezpečiť  ich  voľbu  tak,  aby  
ich  mohli oznámiť na SFZ najneskôr  14 dní pred konaním konferencie. 

 
3. Každý delegát zastupuje na konferencii toho riadneho člena, ktorý ho zvolil 

ako svojho zástupcu na konferencii.  Pri prezentácii sa každý delegát musí 
preukázať dokumentom, že bol riadne zvolený ako zástupca riadneho člena. 

 
4. Každý delegát, zvolený podľa odseku 2  má jeden hlas a všetky  hlasy 

delegátov sú si rovné. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti. 
Hlasovanie prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie 
je povolené.  
 

5. Konferencie sa zúčastňujú aj členovia  Výkonného výboru  a generálny 
sekretár, ktorí však nemajú hlasovacie právo. Počas svojho funkčného 
obdobia nesmú byť členovia Výkonného výboru zvolení za delegátov na 
konferenciu.      

 
   7.   Rokovanie konferencie vedie prezident. 
 

Článok 17 
Právomoc  Konferencie 

 
1. Konferencia má v rámci pôsobnosti SFZ právomoc normotvornú, kreačnú, 

rozhodovaciu a kontrolnú. 
 
   2. Konferencia predovšetkým: 
 

a) rozhoduje o schvalení, zmene alebo zrušení  Stanov SFZ a Organizačného 
poriadku SFZ,  



b) volí    prezidenta, viceprezidenta a členov Výkonného výboru uvedených 
v článku 25, ods. 3, písm. a) týchto Stanov a predsedu Revíznej komisie 
SFZ,  

c) rozhoduje o vytvorení, zmene prípadne zrušení komisií, potvrdzuje 
viceprezidentov a členov Výkonného výboru uvedených v článku 25 ods. 
3, písm. b) Stanov a členov Rady  za regionálne futbalové zväzy a za  
Úniu ligových klubov, 

d) rozhoduje o schvalení rozpočtu a správy o hospodárení; 
e) rozhoduje o schválení správy o činnosti prezidenta SFZ a Výkonného 

výboru, 
f) na základe návrhu Výkonného výboru rozhoduje o prijatí pridruženého 
člena, o zvolení čestného prezidenta SFZ alebo čestného člena za 
záslužnú prácu vo futbalovom hnutí,, 

g) rozhoduje o prijatí resp. vylúčení riadnych členov; 
h) rozhoduje o zrušení SFZ, 
i) rozhoduje o vstupe SFZ do federácie športových zväzov alebo iných 

telovýchovných, či športových organizácií, ako i o vystúpení 
z organizácií, ktorých je členom, 

j) rozhoduje o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku 
a hospodárenia SFZ, najmä prerokúva a schvaľuje správu o hospodárení 
v hodnotenom období. 

 
Článok 18 

Uznášaniaschopnosť Konferencie 
 

1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná najmenej 2/3 väčšina 
delegátov s právom hlasovať. 
 

2. Ak nie je konferencia uznášaniaschopná, uskutoční sa opakované 
zasadnutie konferencie v termíne do 10 dní s rovnakým programom 
a delegátmi zvolenými na prvé zasadnutie.  
 

3. Na opakovanom zasadnutí konferencie sa nevyžaduje na jej 
uznášaniaschopnosť prítomnosť 2/3 väčšiny delegátov s právom hlasovať s 
výnimkou, pokiaľ je na programe zmena stanov SFZ, voľba prezidenta, 
viceprezidenta a členov Výkonného výboru uvedených v článku 25, ods. 3, 
písm. a) týchto stanov,  voľba predsedu Revíznej komisie SFZ,  
potvrdzovanie viceprezidentov a členov Výkonného výboru uvedených 
v článku 25 ods. 3, písm. b) týchto stanov,  vylúčenie riadneho člena SFZ 
alebo  zrušenie SFZ. 

 
 

 



Článok 19 
Rozhodnutia  Konferencie 

 
1. O spôsobe hlasovania rozhoduje konferencia.  
 
2. Návrh je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 

delegátov s právom hlasovať. 
 

3. Ak sa hlasuje o voľbe prezidenta, viceprezidenta a členov Výkonného 
výboru uvedených v článku 25 ods. 3, písm. a) týchto stanov návrh je 
schválený, ak zaň hlasovali najmenej 2/3 všetkých delegátov s právom 
hlasovať, pri splnení podmienky uvedenej v  čl. 20 ods. 3 týchto stanov.  

 
4. Ak sa hlasuje o zmene Stanov  SFZ,  voľbe predsedu revíznej komisie, 

zrušení členstva alebo zrušení SFZ, návrh je schválený ak zaň hlasovali 
najmenej 2/3 všetkých delegátov s právom hlasovať.  

 
Článok 20 

Voľby 
 

1. Ak majú byť na konferencii uskutočnené voľby prezidenta, viceprezidenta 
a členov Výkonného výboru uvedených v článku 25 ods. 3, písm. a) týchto 
stanov alebo predsedu Revíznej komisie SFZ  je Výkonný výbor  povinný  
najneskôr jeden mesiac pred jej konaním  ustanoviť volebnú komisiu 

 
2. Voľby sa uskutočňujú  tajným hlasovaním, ak sa  o miesto uchádzajú 

minimálne dvaja kandidáti. 
 

3. Na zvolenie prezidenta, viceprezidenta a členov Výkonného výboru 
uvedených v článku 25 ods. 3, písm. a) týchto stanov počas prvého 
hlasovania sa vyžaduje získanie najmenej 2/3 väčšiny všetkých delegátov. 
pričom je potrebné získanie nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov zo 
strany delegátov zastupujúcich  regionálne a oblastné zväzy, ako aj 
nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov delegátov zastupujúcich Úniu 
ligových klubov. Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska v prvom hlasovaní 
potrebnú väčšinu hlasov, uskutoční sa opakované hlasovanie, do ktorého 
postupujú len dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov. Na zvolenie 
v opakovanom hlasovaní je potrebná 2/3 väčšina všetkých hlasov delegátov 
konferencie. 

 
4. Podrobnejšie upraví priebeh volieb volebný poriadok, ktorý schvaľuje 

konferencia.  
 



 
 

Článok 21 
Program riadneho zasadnutia konferencie 

 
1. Generálny sekretár zostaví program na základe návrhov Výkonného výboru  

a riadnych členov SFZ. Každý návrh, ktorý si niektorý z členov SFZ želá 
zaradiť do programu konferencie, musí byť zaslaný generálnemu 
sekretárovi v písomnej forme, s krátkym odôvodnením, najneskôr 20 dní 
pred dátumom konania konferencie.  
 

2. Program konferencie musí obsahovať nasledujúce body: 
 

 
a) vyhlásenie, že konferencia bola zvolaná podľa Stanov SFZ, 
b) schválenie programu, 
c) voľba pracovných komisií, 
d) prerokovanie a schválenie rokovacieho a volebného poriadku 

konferencie {ak ide o volebnú konferenciu} 
e) vystúpenie prezidenta, 
f) menovanie skrutátorov a overovateľov zápisu, 
g) správa o činnosti prezidenta a VV SFZ za obdobie od 

predchádzajúcej konferencie, 
h) správa revíznej komisie, 
i) predloženie konsolidovanej a overenej správy o hospodárení SFZ, 
j) schválenie rozpočtu. 
k) voľba prezidenta, viceprezidenta a členov Výkonného výboru 

uvedených v článku 25, ods. 3, písm. a) Stanov,  voľba predsedu 
Revíznej komisie SFZ,  potvrdzovanie viceprezidentov a členov 
Výkonného výboru uvedených v článku 25 ods. 3, písm. b) týchto 
stanov,  zvolených regionálnymi futbalovými zväzmi a Úniou 
ligových klubov ( v prípade ak ide o volebnú konferenciu),. 

l) potvrdenie členov Rady   ( v prípade ak ide o volebnú Konferenciu) 
m) diskusia 

          n)      schválenie  uznesenia. 
 
3. V prípade, ak nebola pri zaraďovaní bodu do programu splnená podmienka 

podľa bodu 1 tohto článku Stanov, môže byť  na návrh delegáta  program 
konferencie pozmenený alebo doplnený pri jeho schvaľovaní , ak s tým 
súhlasí 2/3 všetkých  delegátov. Uvedené sa nevzťahuje na  voľby. 

  
4. Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý  nie je súčasťou programu 

schváleného delegátmi.  



 
 

Článok 22 
Mimoriadna konferencia 

 
1. Výkonný výbor môže zvolať mimoriadnu Konferenciu ak o tom rozhodnú 

2/3 jeho členov. 
 

2. Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadnu konferenciu, ak o tom 
rozhodne Únia ligových klubov 2/3 väčšinou hlasov alebo o to súčasne 
požiadajú minimálne tri regionálne futbalové zväzy alebo ak  Rada  
rozhodne 2/3 väčšinou hlasov. V žiadosti musia byť  uvedené body 
programu. Rokovanie mimoriadnej konferencie sa bude konať najneskôr 
do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti.  

 
3. Členovia musia byť informovaní o mieste, dátume a programe zasadnutia 

najneskôr 30 dní pred dátumom konania mimoriadnej konferencie. 
 
4. Ak sa mimoriadna  konferencia koná na požiadanie Výkonného výboru, 

tento musí pripraviť program. Ak o zvolanie mimoriadnej konferencie 
požiadajú regionálne futbalové zväzy,  Únia ligových klubov alebo Rada,  
program mimoriadnej konferencie musí obsahovať body, ktoré požadujú 
prerokovať. 

 
5. Program  mimoriadnej konferencie nemožno meniť.  
 
6. Na prípravu a priebeh mimoriadnej konferencie  sa primerane použijú 

ustanovenia o riadnej konferencii. 
 
 

RADA  
 

Článok 23 
Zloženie Rady  

                                                              
1. Rada je orgánom, ktorý plní konferenciou a týmito stanovami pridelené 

právomoci v období medzi konferenciami. 
 

2. Rada  sa skladá z 12 členov delegovaných Úniou ligových klubov, 24 
členov  delegovaných  regionálnymi futbalovými zväzmi ( 6 za každý 
regionálny zväz) a prezidenta SFZ. 

 



3. Ak člen Rady ukončí svoju činnosť alebo ak orgán, ktorý ho do  tejto 
funkcie  delegoval  mu vysloví nedôveru, Rada ho  odvolá z tejto funkcie 
na návrh orgánu, ktorý ho delegoval. Tento orgán zároveň deleguje 
nového člena Rady, ktorého Rada  kooptuje. 

 
4. Radu zvoláva  prezident alebo ním poverený člen Výkonného výboru, 

najmenej dvakrát ročne.  
 
 
5. Prezident môže podľa potreby zvolať mimoriadne zasadnutie Rady. 

Prezident je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie rady na žiadosť 2/3 
väčšiny členov Rady alebo 2/3 väčšiny členov Výkonného výboru. 

 
Článok 24 

Právomoc a pôsobnosť Rady 
 
1. Rada je oprávnená : 

a/   na základe návrhu Výkonného výboru  potvrdzovať predsedov komisií 
SFZ (čl. 31 ods. 2), a kontrolných a zmierovacích orgánov (čl. 35, ods. 
1, písm. b), c) a d), 

b/   hodnotiť činnosť prezidenta a členov Výkonného výboru pri plnení 
úloh  konferencie, 

c/  prerokovávať správu Výkonného výboru o hospodárení  v bežnom 
roku a návrh rozpočtu   SFZ, 

e/   v období medzi Konferenciami, na základe návrhu Výkonného 
výboru, schvaľovať zmeny Stanov SFZ a Organizačného poriadku 
SFZ,  ak  navrhované zmeny neznesú odklad. Zmeny uvedených 
noriem musí následne  potvrdiť konferencia, 

f/   schvaľovať Štatút Rozhodcovského súdu SFZ, 
g/   podávať záväzný výklad Stanov SFZ a Organizačného poriadku SFZ,   
h/  konať vo všetkých otázkach, ktoré patria do kompetencie konferencie, 

ak neznesú  odklad. 
 

2. Ďalšie úlohy Rady stanoví Organizačný poriadok SFZ. 
 

3. Zasadnutie Rady: 
a/  Rada je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 
členov, 

b/  zasadnutie vedie prezident alebo ním poverený člen Rady, 
c/ o  spôsobe hlasovania rozhodne Rada. Uznesenie je schválené, ak zaň 

hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady. 



 
 

VÝKONNÝ VÝBOR 
 

Článok  25 
Zloženie Výkonného výboru 

 
1.  Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom SFZ. Rozhoduje 

o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo inými normami  
zverené do právomoci konferencie, Rady, Revíznej komisie, 
rozhodcovských a zmierovacích orgánov alebo komisií. 

 
  2.    Výkonný výbor má 13 členov a je zložený z: 
                   a)  prezidenta, 
                   b) viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, 
                   c) 4 členov – zástupcov Únie ligových klubov – z toho 1 

viceprezident pre profesionálny futbal, 
                   d) 4 členov – zástupcov amatérskeho futbalu – predsedov 

regionálnych futbalových zväzov  – z toho 1 viceprezident pre 
amatérsky futbal, 

                   e)  člena – zástupcu trénerov, 
                   f )  člena – zástupcu rozhodcov, 
                   g)  člena – pre organizačno-legislatívne otázky.   
 
  3.  Volebné obdobie prezidenta, viceprezidentov a ostatných členov 

Výkonného výboru sú štyri roky. 
         a) Konferencia volí: 
             -   prezidenta,   

-    viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, 
-    člena Výkonného výboru – zástupcu trénerov, 
-    člena Výkonného výboru – zástupcu rozhodcov, 
-   člena Výkonného výboru – člena pre organizačno-legislatívne otázky. 

 
b) Konferencia potvrdzuje vo funkcii: 
    -  4  členov - zástupcov Únie ligových klubov, z toho 1 viceprezidenta 

pre profesionálny futbal, ktorých volí Únia ligových klubov, 
    -    4 členov – zástupcov amatérskeho futbalu – predsedov regionálnych 

futbalových zväzov, z toho 1 viceprezidenta pre amatérsky futbal, 
ktorých volia konferencie regionálnych futbalových zväzov. 

 
4.  Člen  Výkonného  výboru   musí  mať   trvalý  pobyt  na  území  SR  a  

musí  spĺňať  podmienku bezúhonnosti. 



 
5.  V prípade uvoľnenia miesta vo Výkonnom výbore bude do konca 

funkčného obdobia zvolený   nový člen podľa zásad uvedených v odseku 3. 
Takáto  zmena musí byť predložená Rade na potvrdenie. 

 
Článok 26 

Zasadnutia Výkonného výboru 
 

1. Výkonný výbor zasadá podľa potreby,  najmenej však raz za mesiac. 
 

2. Zasadnutia  Výkonného  výboru  zvoláva  a ich priebeh riadi prezident.  Ak 
o zasadnutie písomne požiada viac ako 50 % členov Výkonného výboru 
alebo ak sa má rokovať a rozhodovať o záležitostiach, ktoré spadajú do 
kompetencie konferencie, ale situácia si vyžadujú ich okamžité riešenie ,  je 
prezident  povinný zvolať mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru 
najneskôr do 10 dní od obdržania žiadosti alebo vzniku dôvodu na zvolanie 
mimoriadneho zasadnutia Výkonného výboru.   
 

3. Program zostavuje prezident v spolupráci s generálnym sekretárom. Každý 
člen Výkonného výboru má právo navrhnúť zaradenie nových bodov do 
programu. Body, ktoré chcú zaradiť do programu zasadnutia, musia 
členovia Výkonného výboru predložiť generálnemu sekretárovi najneskôr 
do 10 dní   pred konaním zasadnutia. Program bude zaslaný členom 
Výkonného výboru spolu s pozvánkou najneskôr do 7 dní  pred konaním 
zasadnutia.  
 

4. Na rokovaniach Výkonného výboru sa zúčastňuje  generálny sekretár 
bez práva hlasovať. 
 

5. Zasadnutia Výkonného výboru sú neverejné. Výkonný výbor však môže 
prizvať tretie osoby, ktoré nebudú mať hlasovacie právo, ale s povolením 
Výkonného výboru môžu vyjadriť svoj názor k prejednávanej 
problematike.  

 
 

Článok 27 
Právomoc Výkonného výboru 

 
Výkonný výbor :  

a) rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú týmito stanovami alebo 
inými normami  zverené do právomoci konferencie, Rady, Revíznej 
komisie, rozhodcovských a zmierovacích orgánov alebo komisií; 

b) pripravuje a zvoláva zasadnutia riadnej alebo mimoriadnej  konferencie, 



c) rozhoduje o voľbe  predsedov a členov  komisií uvedených v článku 31 
ods. 2 a predsedov a členov kontrolných a zmierovacích orgánov  
uvedených v článku  35, ods. 1, písm. b), c) a d), 

d) kedykoľvek môže v prípade potreby rozhodnúť o zostavení ad hoc 
pracovných skupín, 

e) rozhoduje o schválení štatútov  a noriem komisií a pracovných skupín 
a ich zmenách, 

f) rozhoduje o schválení návrhu prezidenta na menovanie a odvolanie 
generálneho sekretára,  

g) rozhoduje o ustanovení  nezávislých audítorov, 
h) rozhoduje o termínovej listine a o počte mužstiev, zúčastňujúcich sa 

súťaží SFZ, 
i) organizuje Slovenský pohár, 
j) rozhoduje o menovaní trénerov reprezentačných mužstiev a ostatného 

technického personálu, 
k) zodpovedá za vytváranie materiálnych a organizačných podmienok pre 

reprezentačné družstva SR, 
l) schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží riadených SFZ, 
m) rozhoduje o schválení predpisov a noriem , ktoré stanovujú vnútornú 

organizáciu SFZ, 
n) rozhoduje o zásadných otázkach hospodárenia SFZ a pripravuje  rozpočet 

,  
o) zabezpečuje uplatňovanie Stanov a prijíma vykonávacie normy, potrebné 

k uplatneniu Stanov, 
p) rozhoduje o odvolaní osoby alebo orgánu, prípadne o dočasnom 

pozastavení členstva v SFZ, až do ďalšieho najbližšej konferencie, 
q) rozhuduje o  delegovaní úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti Výkonného 

výboru na iné orgány SFZ alebo na tretie osoby  
 

Článok 28 
Rozhodnutia Výkonného výboru 

 
1. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

jeho členov,  prezident alebo viceprezident.  
 
2. Výkonný výbor prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných 
členov. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas prezident. 
Hlasovanie prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie 
je povolené.  

 
3. Ak hrozí konflikt záujmov, člen Výkonného výboru sa nesmie zúčastniť 

rokovania a  rozhodovania. 
 



4.  O rozhodnutiach prijatých Výkonným výborom sa vyhotovuje zápis. 
 
5. Rozhodnutia prijaté Výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, 

pokiaľ Výkonný výbor nerozhodne inak. 
 

Článok 29 
Odvolanie osoby z funkcie 

 
1. Konferencia, Rada  alebo Výkonný výbor  môže odvolať osobu z funkcie, 

do ktorej ju podľa týchto stanov zvolili. Výkonný výbor môže osobu  
odvolať aj dočasne. Zaradenie takéhoto návrhu na odvolanie do programu 
zasadnutia Výkonného výboru, Rady SFZ alebo Konferencie SFZ môže 
navrhnúť každý člen Výkonného výboru alebo Rady SFZ.  
 

2. Návrh na odvolanie musí byť odôvodnený a musí byť členom Výkonného 
výboru alebo delegátom  konferencie zaslaný písomne spolu s programom. 
 

3. Odvolávaná osoba a má právo na verejnú obhajobu. 
 

4. Dočasne odvolaná osoba  bude zbavená svojej funkcie s okamžitou 
platnosťou.  

 
Článok 30 
Prezident 

 
1. Prezident je štatutárnym zástupcom SFZ. 
 
2. Prezident vystupuje v mene SFZ a  zastupuje SFZ voči tretím osobám.  Na 

zastupovanie SFZ môže prezident  splnomocniť v stanovenom rozsahu,  
viceprezidenta,  člena Výkonného výboru, prípadne generálneho sekretára.  

 
3. Prezident zastupuje SFZ v právnych, administatívnych a organizačných 

vzťahoch a je oprávnený v mene SFZ podpisovať. Výkonný výbor môže 
zostaviť vnútorný podpisový poriadok upravujúci spoločný podpis 
funkcionárov, najmä v prípade prezidentovej absencie a v súvislosti so 
všetkými zásadnými rozhodnutiami SFZ. 

 
4. Prvoradnými úlohami  prezidenta sú: 

 
a) prostredníctvom generálneho sekretára realizovať rozhodnutia 

prijaté Konferenciou a Výkonným výborom, 
b) zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov SFZ za účelom 

dosiahnutia cieľov definovaných v Stanovách, 



c) dohliadať na prácu generálneho sekretára, 
d) koordinovať vzťahy medzi SFZ a  FIFA, UEFA, ako aj ostatnými 

športovými organizáciami, 
e) zastupovať SFZ pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi 

samosprávy a inými organizáciami. 
 

5. Návrh na menovanie alebo odvolanie generálneho sekretára môže podať iba 
prezident po konzultácii s ostatnými členmi Výkonného výboru. 

 
6. Prezident predsedá zasadnutiam Konferencie, Rady, Výkonného výboru 

SFZ, ako aj pracovných skupín, v ktorých bol menovaný za predsedu. 
 
7. Prezident má vo Výkonnom výbore riadny hlas. V prípade rovnosti hlasov 

je jeho hlas rozhodujúci.  
 
8. Ak  nie je prezident  prítomný alebo ak je nedostupný, zastupuje ho  

poverený viceprezident. 
 

9. Ak prezident nemôže trvalo alebo dočasne vykonávať svoju oficiálnu 
funkciu, do  najbližšej konferencie ho zastupuje poverený viceprezident. 
V prípade, ak prezident nemôže trvalo vykonávať svoju funkciu, zvolí 
najbližšia konferencia nového prezidenta.  

 
10. Ďalšie právomoci prezidenta sú uvedené v Organizačnom poriadku  SFZ. 

 
Článok 31 
Komisie 

 
1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností si SFZ zriaďuje 

komisie. Vytváranie alebo rušenie komisií je v kompetencii konferencie. 
 
2. SFZ zriaďuje a v jeho podmienkach pôsobí: 

a) Licenčná komisia, 
b) Marketingovo - ekonomická komisia; 
c) Športovo-technická komisia, 
d) Trénersko-metodická komisia, 
e) Komisia rozhodcov, 
f) Legislatívno-právna komisia, 
g) Komisia ženského futbalu, 
h) Komisia mládeže, 
i) Komisia futsalu, 
j) Zdravotná komisia, 
k) Etická komisia, 



l) Komisia pre výstavbu a rekonštrukciu štadiónov, 
m) Matričná komisia. 
 

3.  Predsedov komisií potvrdzuje Rada  na návrh Výkonného výboru. Funkčné 
obdobie predsedov, podpredsedov a členov komisií je štyri roky. 

 
4.  Podrobnejšie postavenie a úlohy jednotlivých komisií sú upravené 

v Organizačnom poriadku  SFZ.   
 

5. Činnosť komisii sa riadi Stanovami SFZ, Organizačným poriadkom SFZ, 
vlastnými štatútmi  a ostatnými normami SFZ.  

 
6.   Každá komisia pracuje podľa vlastného Štatútu komisie, v ktorom je 

stanovené predovšetkým: 
a. poslanie a základné úlohy komisie, 
b. zloženie, 
c. zvolávanie rokovaní 
d. rokovací poriadok, 
e. prijímanie záverov, 
f. dokumentácia . 

 
Článok 32 

Administratívne panely a pracovné skupiny 
 
1.    Výkonný  výbor  vytvára  pre zabezpečenie niektorých expertných činností 

administratívne panely (napr. panel pozorovateľov rozhodcov, panel 
delegátov stretnutia), schvaľuje ich štatút, vedúcich (predsedov)  a ich 
členov. 

 
2.  Výkonný výbor môže v prípade potreby vytvoriť ad hoc komisiu alebo 

pracovnú skupinu, ktorá bude vytvorená na určitý čas a  pre osobitné účely. 
Výkonný výbor ustanoví predsedu a zloženie, ako aj povinností a ciele 
takejto komisie, resp. pracovnej skupiny. Ad hoc vytvorená komisia alebo 
pracovná skupina podlieha priamo Výkonnému výboru.  

 
Článok 33 

Sekretariát SFZ 
 

1. Výkonným aparátom na zabezpečovanie plnenia úloh  je sekretariát SFZ. 
 

2. Sekretariát vykonáva administratívnu prácu SFZ pod vedením generálneho 
sekretára. Členovia sekretariátu sú viazaní vnútorným organizačným 



poriadkom SFZ a plnia zverené úlohy, podľa najlepšieho vedomia a 
svedomia.  

 
3. Zloženie, právomoc a pôsobnosť sekretariátu SFZ schvaľuje Výkonný 

výbor. 
 

 
Článok 34 

Generálny sekretár 
 

1. Generálny sekretár riadi sekretariát SFZ. Je priamym nadriadeným všetkým 
profesionálnym zamestnancom SFZ.  
 

2. Generálny sekretár je menovaný Výkonným výborom  a  svoju funkcie 
vykonáva v pracovno-právnom vzťahu k SFZ.   
 

3. Generálny sekretár  zodpovedá predovšetkým  za : 
 

a) realizáciu rozhodnutí schválených Konferenciou, Radou a Výkonným 
výborom SFZ v súlade s nariadeniami prezidenta, 

b) organizáciu riadnej a mimoriadnej Konferencie a zasadnutí Rady a 
Výkonného výboru SFZ a iných orgánov, 

c) zhotovenie, príp. zabezpečenie spracovania zápisu zo zasadnutia 
Konferencie, Rady a Výkonného výboru SFZ, 

d) riadnu správu a vedenie účtov SFZ, 
e) korešpondenciu SFZ, 
f) vzťahy s členmi, komisiami, s inými národnými zväzmi, FIFA a UEFA, 
g) organizáciu  práce a činnosť sekretariátu, 
h) uzatváranie, zmenu a ukončenie pracovnoprávnych vzťahov 

zamestnancov  sekretariátu, 
i) predkladanie návrhov na menovanie vedúcich zamestnancov 

sekretariátu  prezidentovi. 
 
 

4. Generálny sekretár sa zúčastňuje na Konferencii,  zasadnutiach Výkonného 
výboru a Rady SFZ,  a v prípade potreby aj na rokovaniach komisií, ad hoc 
vytvorených pracovných skupinách a rozhodcovských a zmierovacích 
orgánov. 

 
5. Generálny sekretár  je priamym nadriadeným všetkých profesionálnych 

zamestnancov SFZ. Plní úlohy vyplývajúce z uzatvorených pracovno-
právnych vzťahov, administratívno-organizačných vzťahov a zodpovedá za 
dodržiavanie pracovnej disciplíny a pracovného poriadku SFZ. 



 
6. Generálny sekretár nesmie byť delegátom konferencie, ani členom 

žiadneho orgánu SFZ. 
 
 

Článok 35 
Kontrolné a zmierovacie orgány 

 
1. Kontrolnými a zmierovacími orgánmi SFZ sú: 

 
a) Revízna komisia, 
b) Zmierovacia komisia, 
c) Disciplinárna komisia, 
d) Odvolacia komisia. 

 
2. Revízna komisia SFZ je nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje 

kontrolu hospodárenia SFZ a dodržiavanie noriem SFZ. O výsledkoch 
svojej práce predkladá každoročne správu Konferencii alebo Rade SFZ. 
Predseda Revíznej komisie má právo zúčastňovať sa zasadnutiach Rady a 
Výkonného výboru SFZ. 

 
3. Zmierovacia komisia rieši prípady, kedy sa kluby nedohodnú o výške 

odstupného za hráča, ktorý prestúpil do iného klubu na základe uzatvorenej 
zmluvy o výkone športovej činnosti. 

 
4.  Disciplinárna komisia zodpovedá za uplatňovanie disciplinárneho poriadku 

v činnosti všetkých orgánov a členov SFZ, klubov, hráčov, funkcionárov 
a hráčskych agentov. 

 
5. Odvolacia komisia pôsobí  ako  odvolací orgán voči rozhodnutiam 

disciplinárnej a iných komisií SFZ. Jej rozhodnutia sú záväzné pre všetkých 
členov SFZ. Mimoriadnym opravným prostriedkom je  podnet na 
Rozhodcovský súd.   

 
6. Poslanie, kompetencie, funkcie, zloženie, spôsob rozhodovania a ďalšie 

otázky potrebné pre funkčnosť kontrolných a zmierovacích orgánov  
uvedených v ods. 1, písm. a), b), c) a d)  sú definované v ich štatútoch a 
 v prípade disciplinárnej komisie – v Disciplinárnom poriadku SFZ. 
 

7. Právomoc ostatných komisií rozhodovať, nesmie byť rozhodcovskými 
a zmierovacími orgánmi obmedzená. 
 



8. Členovia rozhodcovských a zmierovacích orgánov nesmú byť zároveň 
členmi iného orgánu SFZ. 

 
Článok 36 

Rozhodcovský súd  
 

1. SFZ zriaďuje Rozhodcovský súd, ako stály nezávislý orgán pre 
rozhodovanie sporov a majetkových  nárokov nezávislými rozhodcami 
podľa predpisov o rozhodcovskom konaní platných na území SR.  

 
2.  Rozhodcovský súd rozhoduje spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením 

záväzkov zo zmlúv uzatvorených medzi právnickými a fyzickými osobami 
alebo navzájom  v oblasti súvisiacej s výkonom športovej činnosti v rámci 
SFZ.  SFZ, jeho členovia, hráči, rozhodcovia, funkcionári, predstavitelia 
a hráčski agenti nemôžu postúpiť žiadny spor civilným súdom, pokiaľ 
takýto spor nebol predložený na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu. 
Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodovať aj o odvolaniach proti 
konečným rozhodnutiam orgánov SFZ, regionálnych a oblastných zväzov, 
Únie ligových klubov  a futbalových klubov, ak sa tieto rozhodnutia tykali 
majetkových vecí.  

 
3. Organizačné usporiadanie, obsadenie, procedurálne postupy, právomoc 

a príslušnosť rozhodcovského súdu a ďalšie náležitosti  upraví   rokovací 
poriadok Rozhodcovského súdu. 

 
4. Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu schvaľuje Rada SFZ 

s prihliadnutím na medzinárodné záväzky, ktorými sú SR a SFZ viazané, 
medzinárodné zvyklosti a prax. 

 
 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 
HOSPODÁRENIE  SFZ 

 
Článok   37 

Hospodárenie SFZ  
 

1.  Hospodárskym obdobím SFZ je jeden kalendárny rok. 
 
2.  Príjmy a výdavky SFZ musia byť koordinované tak, aby boli v priebehu 

hopodárskeho obdobia vyrovnané. 
 
3.  Generálny sekretár zodpovedá za zostavenie ročných účtovných výkazov 

SFZ.  



 
4.  SFZ hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý 

schvaľuje Konferencia alebo Rada SFZ. Na úkony a opatrenia 
bezprostredne súvisiace so spravovaním majetku a finančných záležitostí je 
poverený ekonomický riaditeľ SFZ. 

 
5.  Výkonný výbor predkladá Konferencii alebo Rade SFZ každoročne správu 

o hospodárení SFZ. 
 
6.   Finančné hospodárenie bližšie upravia smernice ekonomického a finančného 

hospodárenia SFZ. 
 

 
Článok 38 

Príjmy SFZ 
 
Príjmy SFZ  sú tvorené najmä z: 

a) majetku a finančných prostriedkov získaných delimitáciou a prevodom 
alebo prechodom z iných subjektov na SFZ, 

b) členských príspevkov riadnych členov, 
c) poplatkov za družstvá hrajúce v majstrovských súťažiach (základný vklad 

pred začiatkom súťažného ročníka). Ich výšku stanoví výkonný výbor 
príslušného riadiaceho zväzu), 

d) poplatkov za registráciu hráčov, 
e) poplatkov za prestupy hráčov, 
f) odvodov z finálového stretnutia Slovenského pohára, 
g) príjmov zo stretnutí reprezentačných družstiev Slovenskej republiky, 
h) poplatkov a peňažitých sankcií ukladaných vrámci pôsobnosti SFZ, 
i) podielov na výsledkoch hospodárenia Slovenskej športovej federácie (ak 

bude SFZ jej členom), 
j) výsledkov z vlastnej podnikateľskej činnosti, vrátane výnosov z činnosti 

obchodných spoločností, v ktorých je SFZ spoločníkom, 
k) výnosov z darov a dotácií,  
l) príjmov zo sponzorských zmlúv a z obchodného využitia reklamných 

a televíznych práv zo stretnutí súťaží organizovaných SFZ a stretnutí 
reprezentačných družstiev SR, 

m) úrokov z deponovaných hodnôt SFZ, 
n) príspevkov zo štátneho rozpočtu Ministerstva školstva SR. 
o) Príspevkov FIFA a UEFA. 

 
 
 
 



 
 

Článok 39 
Výdavky SFZ 

 
 Výdavky SFZ sú tvorené najmä:  
 

a) výdavky stanovené v schválenom rozpočte; osobitne výdavky spojené so 
zabezpečovaním činnosti všetkých reprezentačných družstiev a výdavky 
na rozvoj mládežníckeho futbalu, 

b) výdavky na podporu investičných projektov SFZ, 
c) iné výdavky schválené konferenciou a výdavky, ktoré je Výkonný výbor 

oprávnený vynaložiť v rámci svojej právomoci; 
d) všetky ostatné výdavky vynaložené pri plnení cieľov, stanovených SFZ. 

 
Článok 40 

Audit 
 
Nezávislí audítori ustanovení Výkonným výborom kontrolujú účtovníctvo SFZ 
vedené v súlade s príslušnými účtovnými postupmi, a predkladajú správu 
Výkonnému výboru a následne Konferencii SFZ. Audítori sa ustanovujú na 
dobu jedného roka. Ich mandát môže byť obnovený.   
 

Článok 41 
Marketingové práva 

 
1.   SFZ je pôvodným a výlučným vlastníkom všetkých práv, vyplývajúcich zo 

súťaží a iných akcií, ktoré spadajú do jeho kompetencie a to bez 
akýchkoľvek obmedzení v zmysle obsahu, času, miesta a zákona. Tieto práva 
zahŕňajú najmä všetky druhy finančných práv, vyhotovenie zvukových, 
obrazových, zvukovoobrazových záznamov, práv na reprodukciu 
a vysielanie, šírenie po internete a po iných elektronických sieťach, 
využívanie vrámci databáz, šírenie na nosičoch dát, multimediálne, 
marketingové a promočné práva, merchendaising, nehmotné  práva a práva 
vyplývajúce zo zákona o autorských právach. Výkonný výbor môže 
rozhodnúť,že časť týchto práv deleguje po časovo obmedzenú dobu 
niektorému zo svojich členov.  

 
2.   SFZ má výlučné právo na udeľovanie povolenia na šírenie obrazových, 

zvukových a iných nosičov dát z futbalových zápasov a aktivít a akcií 
organizovaných alebo zastrešovaných SFZ. Výkonný výbor rozhoduje, 
o poskytnutí výlučnej licencie na využívanie vyššie uvedených práv po 
časovo obmedzenú dobu niektorému zo svojich členov. 



 
3.  Rozhodovanie vo veciach podľa odseku 1 a 2 patrí do výlučnej kompetencie 

Výkonného výboru, ktorý môže rozhodnúť o tom, či tieto práva budú 
využívané výhradne alebo spoločne s treťou stranou, prípadne budú v celom 
rozsahu využívané prostredníctvom tretej strany. 

 

MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 
MEDZINÁRODNÉ ZÁPASY A SÚ ŤAŽE 

 
Článok 42 

Súťaže 
 

1. SFZ organizuje a koordinuje dlhodobé majstrovské súťaže a Slovenský 
pohár.  

 
2.  Výkonný výbor môže  udeliť alebo delegovať právomoc  svojim orgánom 

(napr. regionálny futbalový zväz, oblastný futbalový zväz, Únia ligových 
klubov, Komisia futsalu) organizovať súťaže v rámci im delegovanej 
kompetencie na geograficky vymedzenom území alebo vo vymedzených 
športových oblastiach, ktoré spadajú do ich právomoci . Takto 
organizované súťaže nesmú zasahovať, ani termínovo, prípadne miestom 
konania kolidovať so súťažmi organizovanými SFZ a ich termínový 
kalendár musí byť koordinovaný s termínmi reprezentačných družstiev. 
Súťaže organizované SFZ majú prednosť.  

 
3.  Výkonný výbor môže za týmto účelom vydať osobitné predpisy.  

 
Článok 43 

Udeľovanie licencií 
 
Výkonný výbor  zodpovedá za uplatňovanie a dodržiavanie príslušných 
noriem UEFA upravujúcich udeľovanie licencií a v rámci svojej 
kompetencie, prostredníctvom licenčnej komisie,  pripravuje normy  
a materiály platné pre systém udeľovania licencií klubom upravujúce účasť 
klubov v súťažiach SFZ, ale aj udeľovanie licencií na účasť klubov 
v súťažiach UEFA. 

 
Článok 44 

Medzinárodné zápasy a súťaže 
 

1. Oprávnenie organizovať medzinárodné stretnutia, stratnutia alebo súťaže 
medzi družstvami národných zväzov alebo stretnutia medzi klubmi rôznych 



národných zväzov má jedine UEFA (FIFA). Žiadne stretnutie, ani súťaž sa 
nesmie uskutočniť bez predchádzajúceho súhlasu FIFA alebo UEFA, 
v súlade s ich predpismi.  
 

2. SFZ sa zaväzuje dodržiavať medzinárodný kalendár zápasov, ktorý 
zostavila UEFA (FIFA). 

 
3. SFZ nesmie organizovať a zastrešovať stretnutia alebo nadväzovať a 

udržiavať športové kontakty so zväzmi, ktoré nie sú členmi UEFA /FIFA/, 
prípadne s dočasnými členmi niektorej konfederácie, bez súhlasu UEFA 
(FIFA).   

 
4. Kluby alebo skupiny klubov, ktoré sú riadnymi členmi SFZ, nesmú byť 
členmi iného národného zväzu alebo sa zúčastniť súťaží organizovaných 
alebo zastrešovaných iným národným zväzom, bez súhlasu SFZ.   

 

ŠIESTA  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ  USTANOVENIA 
 

Článok 45 
Nepredvídané udalosti a vyššia moc 

 
Konečné rozhodnutie o akýchkoľvek záležitostiach, neupravených v týchto 
stanovách alebo v prípadoch vyššej moci, prináleží  konferencii  a v období  
medzi konferenciami  Rade SFZ. 

 
Článok 46 

Stanovy a Štatút klubov, regionálnych zväzov a iných členov SFZ 
 
1. Kluby, regionálne  a oblastné futbalové zväzy , ako aj Únia ligových 

klubov alebo iné skupiny klubov, ktoré sa chcú podieľať na  športovej 
činnosti SFZ, musia byť riadnymi členmi alebo orgánmi SFZ. Tieto 
stanovy stanovujú rozsah právomocí ako aj práva a povinnosti riadnych 
členov a orgánov SFZ,  preto ich stanovy, štatúty a všetky prijaté 
vykonávacie normy musia byť v súlade so Stanovami SFZ a ostatnými 
normami SFZ, FIFA a UEFA. 

 
2. Regionálne a oblastné futbalové zväzy, kluby a profesné združenia musia 

prijať všetky rozhodnutia SFZ o záležitostiach, týkajúcich sa ich členstva, 
nezávisle od akéhokoľvek externého orgánu. Táto povinnosť platí bez 
ohľadu na ich organizačnú štruktúru. 



 
3. Fyzická, ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych 

spoločností) nesmie v žiadnom prípade byť väčšinovým vlastníkom, 
vlastníkom, ktorý má väčšinový podiel na hlasovacích právach v organoch 
spoločnosti ani iným spôsobom vykonávať kontrolu nad viac ako jedným 
klubom v rovnakej súťaží.  

 
 
4. SFZ má právo rozhodovať o požiadavke odstránenia nesúladu noriem 

regionálnych a oblastných zväzov, ÚLK, klubov ako aj všetkých jeho 
ďalších členov s normami SFZ. Nerešpektovanie takého rozhodnutia môže 
byť disciplinárne potrestané alebo môže viesť k pozastaveniu členstva 
alebo v prípade závažného alebo opakujúceho sa nesúladu  noriem 
k vylúčeniu člena zo SFZ. 

 
Článok 47 
Zánik SFZ 

 

1. Každé rozhodnutie súvisiace so zrušením SFZ musí byť prijaté vo forme 
uznesenia konferencie, zvolanej na týmto účelom, a vyžaduje si súhlas 
minimálne 3/5 väčšiny hlasov všetkých delegátov SFZ.  
 

2. V prípade zrušenia SFZ bez právneho nástupcu o likvidácií jeho majetku 
rozhodne konferencia. V prípade zrušenia SFZ s ustanovením právneho 
nástupcu prechádza všetok majetok, aktíva, pasíva, záväzky z právnych 
vzťahov na právneho nástupcu SFZ s výnimkou, ak Konferencia rozhodne 
inak. 

 
Článok 48 

Prechodné ustanovenia 
 

1.    Do   zvolenia   Výkonného výboru    a  Rady    podľa   týchto   stanov 
vykonáva   právomoci súčasná Rada  a  Výkonný výbor  SFZ 
v identickom zložení v ako boli ustanovené podľa doteraz platných 
stanov. 

 
2.   Volebná konferencia SFZ v roku 2010 bude zvolaná a vedená v zmysle 

Stanov SFZ. 
 

3.   Ustanovenia a právomoci Únie ligových klubov vstúpia v účinnosť dňom 
vzniku Únie ligových klubov. Do tej doby právomoci a zodpovednosť 
v Stanovách určenú pre Úniu ligových klubov v primeranom a potrebnom 
rozsahu vykonáva Ligová komisia SFZ. 



 
         4.    Rozhodcovský  súd  zriadený  podľa  doterajších  predpisov  sa  považuje  

za Rozhodcovský súd zriadený podľa Stanov. Konania  začaté pred 
Rozhodcovským súdom pred  nadobudnutím  účinnosti týchto stanov sa 
dokončia podľa doterajších  noriem.  

 
   Článok 49 

Účinnosť 
 
1. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov sa zrušujú doteraz platné 

Stanovy Slovenského futbalového zväzu. 
 
2.  Tieto stanovy  rešpektujú formálnu štruktúru, základné zásady a  inštitúty 

uvedené vo vzorových stanovách vydaných FIFA, boli prerokované 
a schválené na Konferencií SFZ dňa 25.09.2010  a nadobúdajú účinnosť 
dňom  ich registrácie na Ministerstve vnútra SR. 

 
 
 
 
 


