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VEC: Výzva na zabezpečenie paritného zastúpenia a dokončenie Projektu FIFA 

NDRC 
 

Vážený pán prezident, 

 

dovoľujem si obrátiť sa na Vás touto výzvou na bezodkladné zabezpečenie paritného zastúpenia vo vedení Komory 

SFZ pre riešenie sporov a zároveň za bezodkladné dokončenie projektu FIFA NDRC. 

 

V prvom rade si Vás dovolím informovať, že udalosti bezprostredne predchádzajúce Konferencii SFZ konanej dňa 

27.06.2019 a samotné závery Konferencie SFZ, týkajúce sa Komory SFZ pre riešenie sporov, vnímajú profesionálni 

futbalisti zastúpení našou organizáciou značne negatívne. 

 

Je nepochybné, že Vašimi expertmi v rámci SFZ ste boli do detailov informovaní o stave Projektu FIFA NDRC, ako aj 

o obsahu a stave rokovaní záujmových skupín týkajúcich sa volieb predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie 

sporov a napriek tejto skutočnosti ste svojim konaním zasiahli do oboch procesov.  Hráči Váš postup vnímajú ako 

spochybnenie základných princípov fungovania a nezávislosti Komory SFZ. 

 

Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.5.2019, sa všetky záujmové skupiny vrátane SFZ dohodli na čiastkovej veci, 

a síce, že Plénum Komory SFZ bude vyradené z procesu voľby predsedu a podpredsedu Komory SFZ pri zachovaní 

podmienky, že to nebude v rozpore so zákonom o športe. 

 

S veľkým prekvapením preto vnímame niekoľkokrát deklarovaný postoj SFZ, ktorým túto dohodu nereflektuje a 

zároveň postup SFZ, ktorým sa dištancoval od pokračovania v Projekte FIFA NDRC a zmenách predpisov vo vzťahu 

k voľbe predsedu a podpredsedu Komory SFZ, nakoľko manažérsku pozíciu SFZ v rámci projektu vnímame ako 

povinnosť vyplývajúcu zo záverov FIFA, ktorá projekt riadi. 

 

Uvedeným postojom naďalej udržiavate stav zablokovania v otázke volieb predsedu a podpredsedu Komory SFZ. 

Tento stav ste použili ako zámienku na obsadenie týchto funkcií “dočasnými” kandidátmi, ktorí nemajú žiadnu 

podporu zo strany profesionálnych hráčov. Ide teda o konanie v zjavnom rozpore s princípmi parity a konsenzu, 

ktoré niekoľkokrát zdôraznili FIFA, FIFPro a ÚFP. 



 

Za zjavne účelové považujeme “dočasné” obsadenie funkcie predsedu Komory SFZ kandidátom, ktorý v dvoch 

hlasovaniach nezískal požadovanú podporu zástupcov hráčov v pléne Komory SFZ, tzn. orgáne, ktorému ste sami 

dali dôveru rozhodovať o kandidátoch na predsedu a podpredsedu Komory SFZ.  

 

Rovnako za zjavne účelové považujeme “dočasné” obsadenie funkcie podpredsedu Komory SFZ kandidátkou, ktorá 

túto funkciu riadne vykonávala aj po uplynutí funkčného obdobia, funkcie sa nevzdala a zároveň nie je zvolená ako 

riadny člen Komory SFZ za žiadnu záujmovú skupinu. 

 

Účelovým “dočasným” obsadením týchto funkcií ste narušili princíp parity a nezávislej arbitráže, na ktorej je 

rozhodovanie Komory SFZ postavené a to výlučne na úkor profesionálnych hráčov, nakoľko ani jeden z dočasne 

poverených kandidátov nemá podporu profesionálnych hráčov a zároveň obaja majú zjavnú podporu klubov. 

 

Uvedené skutočnosti nám neposkytujú inú alternatívu, než obrátiť sa na zástupcov FIFA a informovať ich o zjavnom 

porušení podmienok Projektu FIFA NDRC zo strany SFZ a aplikácii príslušných sankcií. 

 

1. Na základe uvedených skutočností si Vás dovoľujem vyzvať, aby SFZ bez zbytočného odkladu zvolal 

stretnutie pracovnej skupiny k Projektu FIFA NDRC a aktívne prostredníctvom prerokovania predložených 

návrhov pristúpil k dokončeniu Projektu FIFA NDRC tak, aby sa dosiahla dohoda záujmových skupín na 

zmene systému voľby v súlade s konštantnými stanoviskami FIFA. 

 

2. Zároveň si Vás dovoľujem vyzvať, aby ste bez zbytočného odkladu informovali VV SFZ, že dočasne 

poverené osoby predsedu a podpredsedu Komory SFZ nemajú žiadnu dôveru profesionálnych hráčov a 

ÚFP.  

 

3. Zároveň si Vás dovoľujem vyzvať na predloženie návrhu VV SFZ na odvolanie dočasného poverenie 

funkciou predsedu a podpredsedu Komory SFZ a zároveň dočasné poverenie výkonom týchto funkcií 

kandidátmi navrhnutými záujmovými skupinami profesionálnych klubov a profesionálnych hráčov tak, aby 

bolo zabezpečené paritné zastúpenie a nezávislá arbitráž sporov, ktoré patria do pôsobnosti Komory SFZ. 

 

4. Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že obsah tohto listu bude v kópii sprístupnený všetkým delegátom 

Konferencie SFZ, zástupcom FIFA a FIFPro. 

 

5. Na záver si Vás dovoľujeme informovať, že v prípade, ak našej výzve nevyhoviete, ÚFP a jej členovia zvážia 

použitie iných krokov pre zabezpečenie paritného zastúpenia a nezávislej arbitráže na Komore SFZ pre 

riešenie sporov. 

 

S úctou,  

     

___________________________ 

        Únia futbalových profesionálov o.z. 

zast.: Ján Mucha  

prezident 


