
Zápisnica č. 02/18 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 20. februára
2018 v Bratislave.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Tibor Végh - zástupca ÚLK
Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Dušan Radolský – zástupca trénerov
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Petr Kašpar – zástupca ÚLK

Ospravedlnený: Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ

Program: 
1.     Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu

2.     Kontrola plnenia uznesení

3.    Informácia o vyhlásení volieb na volené funkcie, ktoré spadajú do pôsobnosti 
členov výkonného výboru SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm o) q) a r) Stanov SFZ

4.  Voľba I. viceprezidenta SFZ v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. n) Stanov SFZ

5.   Informácia o ukončení spolupráce s reprezentačným trénerom SR ženy A, 
ustanovovanie nového reprezetačného trénera SR ženy A

6.    Informácia o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného 
z programu UEFA HatTrick IV a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby 
futbalovej infraštruktúry. 

7.    Vyhodnotenie  výkonnosti rozhodcov,  asistentov  rozhodcov  a  DZ/PR  SFZ za
jesennú časť súťažného ročníka 2117/211I 

I.    Schvaľovanie návrhu Smernice pre licenčné konanie II. ligy mužov 

9.   Schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ

11.  Ustanovenie tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov

11. Informácia o sťažnosti kandidáta na pozíciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov k
priebehu voľby na Konferencii SFZ

12.  Informácia o zabezpečení príjmov Nadácie slovenského futbalu prostredníctvom
časti prostriedkov z pokút uložených DK SFZ.

13. Informácia  o  odohraných  zápasoch  reprezentačných  družstiev  SR  za  obdobie
mesiaca január 211I

14.  Informáciu  o  priebehu  a  záveroch  pracovného  summitu  FIFA v  Maskate  7.



februára 211I

15.  Informácia z konania 53. Valného zhromaždenia SOV

16.  Diskusia

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.

Zasadnutie otvoril  a viedol prezident SFZ Ján Kováčik.  Na začiatku predstavil  návrh programu
zasadnutia a dal o ňom hlasovať.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s odsúhlasenou zmenou.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu vykonal GS SFZ Jozef Kliment.

Uznesenie č. 119/17 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho
dorastu.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi prerokovať návrh s klubmi prostredníctvom Technického úseku
SFZ a predsedov RFZ a následne tento materiál predložiť na schválenie až po volebnej februárovej
konferencii.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
Táto  úloha  súvisí  s  prípravou  nového  Rozpisu  republikových  súťaží  riadených  SFZ na  ročník
211I/19, ktorý bude schvaľovaný v júni.

Uznesenie č. 139/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje termín 4. december 2117 za konečný deň na zasielanie návrhov dejiska finále
Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2117/1I.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť upraviť Rozpis republikových súťaží riadených SFZ tak, aby
rozhodnutie  o  určení  dejiska  finále  Slovnaft  Cup-u  prijal  výkonný  výbor  vždy  najneskôr
pred začatím súťažného ročníka Slovnaft Cup-u.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.

Pri príprave návrhu Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ na ročník 211I/19 bude upravená

aj časť týkajúca sa rozhodnutia o termíne určenia dejiska finále Slovnaft Cup-u.

Uznesenie č. 157/17 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o záveroch pracovného stretnutia zástupcov DK SFZ,
ÚLK, LPO a LPEK SFZ v súvislosti so zápasom DAC Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava.
2) VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ na vytvorenie pracovnej skupiny pre novelizáciu
Disciplinárneho poriadku SFZ.



T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.

Novelizácia Disciplinárneho poriadku SFZ bude pripravená pre súťažný ročník 211I/19.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3:  Informácia  o  vyhlásení  volieb  na volené  funkcie,  ktoré  spadajú do pôsobnosti
členov výkonného výboru SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm o) q) a r) Stanov SFZ
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  právnemu  expertovi  a  projektové
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o všetkých náležitostiach týkajúcich sa
volieb na volené funkcie, ktoré spadajú do pôsobnosti členov výkonného výboru SFZ.

K voľbe členov orgánov SFZ

 V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. o) Stanov SFZ:

„VV  SFZ  najmä...volí  členov  revíznej  komisie,  členov  orgánov  na  riešenie  sporov  a  ich
náhradníkov, ak nie sú volení iným spôsobom.“

V zmysle čl. 35 ods. 4 Stanov SFZ:

„Orgánmi na riešenie sporov SFZ sú komora (*pozn: volí sa iným spôsobom - elektronické voľby),
disciplinárna komisia, odvolacia komisia a licenčné orgány.“

V zmysle čl. 35 ods. 6 Stanov SFZ:

„Orgánmi  SFZ  s  rozhodovacou  pôsobnosťou  sú  konferencia,  výkonný  výbor,  kontrolné  orgány,
orgány na riešenie sporov, odborné komisie a iný orgán SFZ, ktorý má rozhodovaciu pôsobnosť
upravenú predpismi SFZ.“

V zmysle čl. 51 ods. 2 písm. r) Stanov SFZ:

„VV SFZ najmä...ustanovuje a odvoláva predsedov a členov odborných komisií, pričom prihliada
na návrh predsedu príslušnej odbornej komisie.“

V zmysle čl. 2 ods. 3 písm. b.) Volebného poriadku SFZ:

"Ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva
v  SFZ  alebo  na  určenú  skupinu  členov  SFZ,  každý  člen  SFZ  je  oprávnený  navrhnúť
písomne kandidáta na funkciu volenú výkonným výborom v lehote určenej výkonným výborom."

V zmysle čl. 2 ods. 4 Volebného poriadku SFZ:

"Návrh kandidáta musí obsahovať:

a. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý, 

b. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta, 

c. kontaktné údaje kandidáta, 

d. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje." 

V zmysle čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ:

 "K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy:

a. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení a športovej činnosti, 



b. vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za individuálneho
člena SFZ, 

c. vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

d. výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

e. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou, 

f. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa trvalého
pobytu, kontaktné údaje) v SFZ v súvislosti s voľbami a 

g. súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny
záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti
priebehu volieb na konferencii." 

V zmysle čl. 2 ods. 6 Volebného poriadku SFZ:

„Podmienky podľa odseku 5 sú splnené aj riadnym vyplnením a odoslaním registračného formulára
s prílohami pri podaní prihlášky za individuálneho člena SFZ.“

V zmysle čl. 2 ods. I Volebného poriadku SFZ:

„Lehota na predloženie návrhov kandidátov končí o 23:59 posledného dňa na predloženie návrhov.
Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty podľa odseku 3. K včas podanému návrhu
kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku 5.“

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ: 
a) vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ na 12.
marca 211I , ktoré sa uskutočnia v sídle SFZ,

b) oznamuje, že vo voľbách dňa 12. marca 211I budú volení VV SFZ:
- členovia revíznej komisie SFZ,
- členovia disciplinárnej komisie SFZ,
- členovia odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ,
- členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ,
- členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ,

c) oznamuje, že vo voľbách dňa 12. marca 211I budú ustanovovaní VV SFZ:
- predseda komisie delegátov SFZ,
- členovia komisie delegátov SFZ,
- predseda komisie futsalu SFZ,
- členovia komisie futsalu SFZ,
- predseda komisie pre štadióny a ihriská SFZ, )
- členovia komisie pre štadióny a ihriská SFZ, 
- predseda legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ,
- členovia legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ,
- predseda komisie partnerov SFZ, 
- členovia komisie partnerov SFZ, 
- predseda športovo-technickej komisie SFZ,
- členovia športovo-technickej komisie SFZ,
- členovia komisie rozhodcov SFZ,
- predseda licenčnej komisie SFZ 
- členovia licenčnej komisie SFZ

d) informuje, že v čl. 2 ods. 3 písm. b.) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie
navrhnúť kandidáta  na volenú funkciu  neviažu  na  určený typ  členstva  v  SFZ alebo  na  určenú



skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú
výkonným výborom v lehote určenej výkonným výborom. Jedna osoba môže kandidovať iba na
jednu funkciu volenú na VV SFZ,

e)  vyzýva  členov  SFZ,  aby  návrhy  kandidátov  na  funkcie  volené  a  ustanovované  výkonným
výborom SFZ aj ISSF číslom kandidáta doručili do 7. marca 211I do 23:59 na e-mailovú adresu
volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 211I“ alebo prostredníctvom ISSF cez
podanie na výkonný výbor SFZ,

f) oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložil dokumenty 
vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ,

g) oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní princíp 
odbornosti (čl. 5 ods. 2 písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií neustanovujú inak,

h) oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ sa
uskutočnia verejným hlasovaním,

i) oznamuje, že všetky informácie súvisiace s voľbami a ustanovovaním do orgánov SFZ výkonným
výborom SFZ sú k dispozícii na oficiálnej stránke futbalsfz.sk v sekcii “Voľby 211I”. V prípade
akýchkoľvek otázok je možné využiť elektronickú adresu “volby@futbalsfz.sk”.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Voľba I. viceprezidenta SFZ v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. n) Stanov SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že na pozíciu I. viceprezidenta SFZ navrhuje
tak, ako I v minulom volebnom období Richarda Havrillu, ktorý sa plnohodnotne osvedčil svojím
aktívnym prístupom a činnosťou na rozvoji SFZ.
 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ volí v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. n) Stanov SFZ za I. viceprezidenta SFZ p. Richarda
Havrillu.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K  bodu  5:  Informácia  o  ukončení  spolupráce  s  reprezentačným  trénerom  SR  ženy  A,
ustanovovanie nového reprezetačného trénera SR ženy A
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že po vzájomnej dohode s reprezentačným
trénerom SR ženy A Zsoltom Pakuszom bolo ukončené jeho pôsobenie pri reprezentačnom výbere
ku dňu 12.2.211I. Dôvodom na ukončenie spolupráce bola pracovná vyťaženosť zo strany trénera,
ktorý súbežne vykonával trénerskú činnosť a činnosť manažéra vzdelávania SFZ. 
Zároveň sa dňa 12.2.211I uskutočnil osobný pohovor s trénerom Ivanom Huckom. Po zodpovedaní



otázok vznikla dohoda o možnej spolupráci na obsadenie uvoľnenej pozícii reprezentačného trénera
SR ženy A.
Z toho dôvodu prezident SFZ bol predložený návrh, aby členovia VV SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2
písm. p) ustanovili do funkcie reprezentačného trénera SR ženy A p. Ivana Hucka.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1)  VV SFZ berie na vedomie informáciu o ukončení spolupráce s reprezentačným trénerom
SR ženy A.
2) VV SFZ ustanovuje v zmysle čl. 52, ods. 2, písm. p) Stanov SFZ za reprezentačného trénera
SR ženy A p. Ivana Hucka.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Informácia o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z
programu UEFA HatTrick IV a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej  in-
fraštruktúry. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi Kli-
mentovi, ktorý informoval, že v nadväznosti na predošlé uznesenia VV SFZ k projektom výstavby
umelých tréningových ihrísk boli na základe uznesenia VV ZsFZ po odstúpení mesta Nitra a obce
dvory nad Žitavou zaradené do projektu mestá Komárno a Nové Zámky.

Medzičasom bola ukončená realizácia výstavby ihriska s umelou trávou v meste Trebišov, tesne
pred dokončením je výstavba ihriska s UT v Krásne nad Kysucou a v realizácii je výstavby ihriska
s UT v Hlohovci.

VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 7.11.2117 schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry - 2. etapa,
pričom stanovil dátum 31.1.211I ako termín na predloženie žiadostí.

K stanovenému termínu obdržal SFZ 474 žiadostí. Projekty a žiadosti predložené na základe výziev
budú  posúdené  7-člennou  pracovnou  skupinou  (v  zložení  4  zástupcovia  RFZ,  zástupca  ÚLK,
predseda KŠI  SFZ a zástupca  generálneho sekretára  SFZ pre  operatívne  riadenie)  a  definitívne
rozdelenie  finančných  prostriedkov  jednotlivým  prijímateľom  bude  realizované  na  základe
rozhodnutia VV SFZ. Vzhľadom na veľkú administratívnu náročnosť spojenú s vysokým počtom
zaslaných  žiadostí  v 2.  etape  projektu  bolo  navrhnuté  posunúť  pôvodný  termín  vyhodnotenia
žiadostí z 2I.2.211I na termín 11.3.211I.

V rámci už prebiehajúcej realizácie projektov schválených v 1. etape projektu boli zatiaľ ukončené
a aj finančne podporené 4 projekty v celkovej sume 71.111,- EUR.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o  realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou
financovaného z programu UEFA HatTrick IV a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K  bodu  7:  Vyhodnotenie  výkonnosti rozhodcov,  asistentov  rozhodcov  a  DZ/PR  SFZ za
jesennú čast sútažného ročníka 2017/2018
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ - zástupcovi rozhodcov
Mariánovi  Ružbarskému,  ktorý  informoval  o  hodnotiacom  zasadnutí  Komisie  rozhodcov  SFZ
v dňoch 10.-11. decembra 2017 v Tatranskej Lomnici. Tá komplexne vyhodnotila výkony rozhod-
cov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a DZ/PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2117/1I.
Výsledkom tohto hodnotenia je zaradenie rozhodcov, asistentov rozhodcov a DZ/PR SFZ do výkon-
nostných skupín pre jarnú časť súťažného ročníka 2117/1I.
Návrh výkonnostných skupín rozhodcov SFZ pre jarnú časť 211I:

Komisia rozhodcov rozhodla o nasledovnom zložení výkonnostných skupín rozhodcov a asistentov
rozhodcov SFZ:

a) Súťaže riadené ÚLK (TOP skupina)

TOP rozhodcovia (16): 

BFZ:    Kružliak, Pavlík, Smolák, Somoláni A.

ZsFZ: Dohál, Kráľovič, Ochotnický, Vlk 

SsFZ: Horváth, Hrčka P., Marhefka, Očenáš

VsFZ: Glova, Chmura, Sedlák, Ziemba 

Medziskupina rozhodcov (19):

BFZ:   Cvengroš, Ďurčo, Špaček, Šuniar 

ZsFZ: Ježík, Jurenka, Michlian, Prešinský, Sedlár

SsFZ:  Gemzický, Ihring, Mastiš, Nemček, Valášek

VsFZ: Kačenga, Leško, Straka J., Vlčej, Weiss R. 

TOP asistenti rozhodcov (24): 

BFZ:   Bednár, Borsányi, Mókoš, Pozor, Roszbeck, Somoláni T.

ZsFZ:  Galo, Hancko, Kováč, Lieskovský, Slyško, Žákech

SsFZ: Balko, Hrčka D., Hrmo, Chládek, Tomčík, Vorel

VsFZ:  Ádám, Benko, Bobko, Ferenc, Jenčura, Weiss E.

Medziskupina asistentov rozhodcov (I):

BFZ:  Bóllo, Jankovič

ZsFZ: Barenčík, Štrbo

SsFZ: Jánošík, Poláček

VsFZ: Perát, Špivák

b) Súťaže riadené ŠTK SFZ 

Rozhodcovia II.ligy a I.LSD (I):

BFZ:  Chromý

ZsFZ: Krivošík P., Marsal  

SsFZ: Libiak, Perašín

VsFZ: Čiernik, Kmec, Kozák

Asistenti rozhodcov II.ligy a I.LSD (13):  



BFZ:   Smolíková, Vician

ZsFZ: Halíček, Sluk, Vitko, Zemko

SsFZ: Čajka, Hrdlička, Jekkel, Súkeníková

VsFZ: Ličko, Mihalík, Poracký

ŠKOLSKÝ A METODICKÝ ÚSEK

V jesennej časti ročníka 2117/1I pracoval a postupoval metodický a školský úsek KR SFZ v súlade
s Licenčným systémom vzdelávania, doporučení v zmysle Konvencie UEFA a pokynov KR SFZ.
Podľa plánu sa uskutočnil v Tatranskej Lomnici v termíne 15.-16.6.2117 Letný seminár pre R, AR
a PR SFZ. V rámci tohto seminára všetci zúčastnení R a AR absolvovali povinné fyzické previerky.
R a AR,  ktorí  nesplnili  limity,  resp.  boli  v  čase  riadnych letných  fyzických previerok  zranení,
absolvovali  v auguste  v Banskej  Bystrici  náhradné  fyzické  previerky.  Začiatkom  septembra
a októbra sa pre TOP skupinu R a AR organizovali vo Vysokých Tatrách kondičné kempy, za účasti
kondičných  trénerov  pod  vedením  docenta  Hianika.  Jesenné  fyzické  previerky  sa  uskutočnili
v mesiaci október na štadióne Dukly Banská Bystrica. V októbri bol organizovaný i seminár pre
vybrané rozhodkyne SR, ktorý sa uskutočnil v Liptovskom Jáne. V priebehu jesene sa pripravoval
po metodickej a organizačnej stránke zimný seminár TOP skupiny R a AR, ktorý sa v januári 211I
uskutoční  v Turecku  a seminár  pre  II.  skupinu  a PR,  ktorý  sa  uskutoční  v mesiaci  február  vo
Vysokých Tatrách.  Školský a metodický úsek KR SFZ v spolupráci  s právnym oddelením SFZ,
pripravoval  Smernicu  vzdelávania  DZ,  PR,  R  a licenčných  komisárov.  Počas  jesennej  časti
súťažného ročníka 2117/1I poverený člen školského úseku p.Fašung pripravil verziu pre vydanie
pravidiel futbalu so zapracovanými zmenami a doplnkami, ktoré schválil IFAB.  V nasledujúcom
období  bude  školský  úsek  KR  SFZ  pokračovať  v súlade  s poslaním, cieľmi  SFZ  a v zmysle
Konvencie UEFA.

ÚSEK DELEGÁTOV ZVÄZU/POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (DZ/PR)

Úsek DZ/PR pracoval pod vedením vedúceho úseku Tibora Jančoviča. 

Cieľom úseku bolo úspešné zvládnutie priebehu jesennej časti z pohľadu výkonov DZ/PR, k čomu
významným  spôsobom  dopomohla  úsekom  DZ/PR  vytvorená  nová  hodnotiaca  správa
implementovaná cez ISSF na všetky úrovne slovenského futbalu (jednotné hodnotenie rozhodcov
na všetkých stupňoch).

Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2017 pôsobili:

Fašung, Gádoši, Krchňák, Marko, Medveď, Ružbarský a Migaľová

VÝKONNOSTNÉ SKUPINY DZ/PR SFZ – JAR 2018:

a) Súťaže riadené ÚLK (TOP skupina)

Bartoš, Fašung, Gádoši, Husárik, Jakubec, Jančovič, Krchňák, Medveď, Minárčik, Pastorek,
Ružbarský, Sekereš, Suchý, Špivák, Udvardy, Vais, Zábranský

b) Súťaže riadené ŠTK SFZ (II.skupina)

Bacsa, Brendza, Cuninka, Hlebaško, Hodoško, Hracho, Kakaščík, Kopča, Kubáni, Likavský,
Makový, Migaľová, Mriglot, Richtárik, Samotný, Slebodník, Sluk, Špila, Vaňo

ROZHODCOVIA A     ROZHODKYNE FIFA – ROK 2017   

Súčasťou komplexného hodnotenia rozhodcov FIFA je ich pozitívna akceptácia v zahraničí, ktorá sa
odzrkadľuje  v počte  nominácií  od  FIFA  a UEFA,  rovnako  tak  ponukami  na  rozhodovanie
priateľských medzištátnych stretnutí. V hodnotenom roku 2117 to bolo 51 nominácií a výjazdov
našich  rozhodcov  a  rozhodkýň  do  zahraničia,  pričom  len  v 3  z nich  prišlo  podľa  hodnotenia
pozorovateľov rozhodcov UEFA k závažnejším nedostatkom vo výkone.



Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2017 pôsobili:

Rozhodcovia: Glova, Kružliak, Kráľovič, Marhefka a Očenáš

Asistenti  rozhodcov:  Balko,  Benko,  Ferenc,  Hancko,  Mókoš,  Slyško,  Somoláni  T.,  Tomčík,
Vorel, Weiss E.

Rozhodkyne: Chudá, Kováčová, Valentová

Asistentky rozhodkýň: Lešková, Mišková, Obertová, Súkeníková

Medzi významné nominácie roku 2117 zaraďujeme nomináciu rozhodcu Kružliaka a jeho tímu na
EURO U21 v Poľsku. Okrem stáleho pôsobenia AR  Slyška v tíme českého rozhodcu Královca
v UCL sme boli svedkami aj úvodného pôsobenia rozhodcu  Kružliaka a jeho tímu v skupinovej
fáze  tejto  najvýznamnejšej  klubovej  súťaže  a  to  hneď  v dvoch  stretnutiach  v kolíske  futbalu
(Liverpool-Maribor a Manchester City-Feyenoord).

Asistentka rozhodkýň Súkeníková účasťou na ME žien v Holandsku a v semifinále UWCL PSG-
FC Barcelona potvrdila, že patrí medzi stálu európsku špičku asistentiek rozhodkýň.

KONVENCIA UEFA   (prehľad činnosti v     jesennej časti súťažného ročníka 2117/1I)  

V oblasti činnosti KR SFZ s priamou podporou UEFA Konvencie rozhodovania sa aj v priebehu
jesennej  časti  súťažného  ročníka  2117/211I  obdobne  ako  v  minulosti  pokračovalo  v činnosti
v štandardne zadefinovaných štyroch hlavných oblastiach pôsobnosti:

1.) Podpora pre zvyšovanie úrovne kvality rozhodcov a asistentov rozhodcov FIFA: 

V tejto  oblasti  vzdelávania  rozhodcov  a  ich  asistentov  sa  okrem štandardne  zabezpečovaného
procesu predsezónnych seminárov opätovne využila aj forma tzv. tréningového kempu TOP R a
AR,  kedy  sa  v dvoch  termínoch:  September  (v  dňoch 31.I.-3.9.2117)  a  Október  (v  dňoch  6.-
9.11.2117)  konali  semináre  za  účasti  vybraných  R  a  AR  uvedenej  kategórie,  celkovo  62
frekventantov, ktorí využili možnosti vysokohorských podmienok s možnosťou tréningov na HP
s umelou trávou a školiacimi priestormi spolu s ubytovaním v penzióne TenisCentrum v Tatranskej
Lomnici.

V rámci programu bola pre túto skupinu zabezpečená príprava hlavne v oblasti fyzickej prípravy
(špec.  tréningové  aktivity  a  preventívne  regeneračné  cvičenia),  ale  nechýbali  ani  prednášky
ohľadom PF  (zakázaná  hra  lopty  rukou,  hráč  mimo  hry,  ...).  Frekventanti  využili  aj  možnosť
kvalitnej regenerácie a oddychu v horskom prostredí. Celkový program kempu bol zabezpečovaný
pod vedením lektora FP (Hianik) a PF (Jakubec, Medveď).

V priebehu  jesennej  časti  súťažného  ročníka  bol  usporiadaný  aj  seminár  pre  pozorovateľov
rozhodcov SFZ (1.-2.12.2117, Moravany n.V.) s novým štandardom v obsahu a forme (sledovanie
videozáznamu zo stretnutia EL UEFA, prednášky o trendoch uplatňovania PF, písomné a následne
aj  ústne  hodnotenie  a  rozbor  výkonu  R).  Seminár  bol  zameraný  na  aktualizáciu  znalostí  a
uplatňovaných trendov výkladu PF a na zvýšenie kvality práce členov pozorovateľov rozhodcov.

Pred začiatkom jesennej časti súťažného ročníka 2117/211I sa v rámci vyrovnania podmienok pre
prípravu a pre dosahovanie optimálnych výkonov v súťažných stretnutiach SFZ zakúpili (doplnili)
pre všetkých rozhodcov a asistentov rozhodcov nominačnej listiny SFZ šport testery POLAR typ
VI11 (celkovo 43 kusov) a taktiež sa naďalej využívali audio komunikačné zariadenia. Opätovne
pokračoval  aj  projekt  s  využívaním delegovania  R na  funkciu  pomocných  asistentov  rozhodcu
(PAR) pre vybrané stretnutia Fortuna ligy.

2.)      Zvyšovanie úrovne kvality vzdelávania :   

V priebehu  jesennej  časti  roku  2117  boli  zabezpečené  ďalšie  školiace  materiály  z úrovne
FIFA/UEFA (školiace video-situácie, naposledy poskytnutý RAP set „UEFA 2117:1“ s rozborom
herných situáciií v medzinárodných stretnutiach), ktoré boli následne poskytnuté k dispozícii nielen
rozhodcom a PR z nominačnej listiny SFZ, ale aj školiteľom rozhodcov na úrovni regionálnych a aj



oblastných futbalových zväzov.

K podpore zvyšovania úrovne rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov sa využili aj ďaľšie formy
vzdelávania,  napr.  zverejnenie aktuálne platného znenia a výkladu Pravidiel futbalu na webovej
stránke SFZ.

Na úrovni regionálnych FZ boli v priebehu jesennej časti tohto súť. ročníka usporiadané semináre
pre pozorovateľov rozhodcov (9.9.2117: SsFZ,  B. Bystrica, 11.11.2117: VsFZ, Poprad) s obsahom,
formou a celkovým zameraním programu na zvyšovanie kvality členov pozorovateľov rozhodcov
v rámci RFZ.

V rámci  pokračovania  podpory skvalitňovania  úrovne rozhodovania  žien  sa  konal  v dňoch 11.-
12.11.2117 v Liptovskom Jáne v Alexandra Wellness Hoteli za účasti 14 frekventantiek seminár R
Ženy SFZ 2117. Už štandardne bol jeho program zameraný na metodickú a praktickú podporu ako
fyzickej, tak aj teoretickej prípravy R, a to s obvyklým preverením znalostí ako zo samotných PF
(písomný a video test), tak aj v oblasti fyzickej pripravenosti (agility test).

V rámci udržania kvality technickej podpory vzdelávania bola pre jednotlivé KR RFZ a ObFZ,
ktoré sú vybavené výpočtovou technikou pre účely administratívy a vzdelávania rozhodcov v počte
42 ks notebookov opätovne uhradená aktualizácia platnosti licencie nainštalovaného kancelárskeho
SW balík MS Office.

3.)      Podpora talentovaných rozhodcov:  

Komisia  rozhodcov  v rámci  projektu  Talent  &  Mentor  SFZ  naďalej  pokračuje  v zaužívanom
spôsobe  podpory  výchovy  talentovaných  rozhodcov  s úzkym  prepojením  na  projekty  v rámci
regionálnych  FZ,  keď  sa  vo  väčšej  miere  nielen  koordinujú  na  rovnakú  obsahovú  náplň
jednotlivých  seminárov,  ale  s čoraz  častejším priamym  využitím  lektorov  SFZ  v špecifických
oblastiach prípravy ( kondičná, psychologicá, ... ).

Na národnej úrovni sa pokračuje vo všetkých oblastiach prípravy, keď  výuku anglického jazyka
zabezpečujeme  v spolupráci  s 1.  štátnou  jazykovou  školou  (1.SJŠ)  v Bratislave  formou
korešpondenčnej  výuky (písomné úlohy týždenné zasielané e-mailovou komunikáciou + priama
osobná komunikácia s lektorom AJ prostredníctvom internetovej SW aplikácie SKYPE).

Výsledkom tejto formy prípravy bola aj ďaľšia účasť našich zástupcov v rámci kurzu UEFA CORE
a  úspešné  absolvovanie  záverečného  sústredenia  v septembri  2117,  ktorého  sa  zúčastnili
frekventanti: A. Somoláni, A. Hrmo a M. Štrbo.

 V projekte Talent & Mentor SFZ sú aj naďalej pre súťažný ročník 2117/211I zaradení nasledujúci
R a AR:

 Rozhodcovia (7): Cvengroš, Ďurčo, Gemzický, Chromý, Kmec, Libiak, Nemček.

Asistenti rozhodcov (8): Halíček, Hrmo, Jánošík, Jekkel, Poláček, Smolíková, Štrbo, Zemko.

Mentori (8): Bartoš, Jakubec, Jančovič, Kopča, Medveď, Pastorek, Sekereš, Vais.

Pre  členov  tejto  skupiny  bol  zorganizovaný  seminár  a  to  tradične  po  ukončení  jesennej  časti
súťažného  ročníka  v dňoch  I.-11.12.2117  v Tatranskej  Lomnici  v penzióne  TenisCentrum.  Jeho
obsahom bola  prezentácia  a  rozbor  videoklipov  rozhodnutí  účastníkov  seminára,  ako  aj  prvky
kondičnej  prípravy. Samozrejmosťou obsahovej skladby seminára bolo aj  štandardné preverenie
znalostí frekventantov v oblasti PF formou písomného a video testu a taktiež aj z jazykovej prípravy
(písomný test z AJ pripravila lektorka 1.ŠJŠ v Bratislave p. Dubeňová).

V rámci podpory z UEFA Konvencie rozhodovania boli taktiež podporené semináre pre 
talentovaných rozhodcov a ich mentorov v rámci jednotlivých regionálnych FZ s odbornými 
prednáškmi, ale aj tréningovými jednotkami, ktoré sa konali nasledovne:

·     SsFZ – Terchová, 3.-5. November 2117, účasť 14 R/AR a 9 mentorov



·     VsFZ – Štrbské pleso, 11.-12. November 2117, účasť 15 R/AR a 7 mentorov 

·     BFZ  – Šamorín, 1I.-19. November 2117, účasť 12 R/AR a 4 mentorov

·     ZsFZ – Topoľčany, 25.-26. November 2117, účasť 17 R/AR a 7 mentorov

Ďaľšou formou podpory a motivácie talentovaných R a AR bolo, že KR SFZ aj v jesennej časti
súťažného  ročníka  2117/211I  pokračovala  v spolupráci  s KR  jednotlivých  regionálnych  FZ
aplikovaním  projektu  „Šanca“,  keď  využívala  perspektívnych  R  a  AR  z regionálnych  FZ
v súťažiach  riadených  SFZ  (jednalo  sa  o  I  rozhodcov  a  12  asistentov  rozhodcu,  ktorí  boli
nominovaní na stretnutia I.LSD a II. ligy SFZ).

4.)      Nábor a udržanie rozhodcov:     

Aktivity v oblasti náboru a udržania nových rozhodcov pri rozhodovaní futbalu pokračovali okrem
jednotlivých úvodných školení a kurzov pre nových rozhodcov, ktorých hlavnými vykonávateľmi
sú  členovia  jednotlivých  KR ObFZ zodpovední  za  vzdelávanie  a  boli  podporované  aj  ďalšou
zaužívanou aktivitou - školeniami rozhodcov formou tzv. Školy mladých rozhodcov. 

V priebehu jesennej časti roku 2117 bola po prvý  úspešne zorganizovaná aktivita Školy mladých
rozhodcov aj pre rozhodcov futsalu (16 frekventantov / Futsal Východoregión a to pod vedením
lektora Jána Kopca a za organizácie predsedu KR Pavla Havrilu).

Taktiež pre podporu náboru nových rozhodov bolo zakúpených ďaľších 111 ks tzv. štartovacích
balíčkov  výstroja  R,  ktoré  budú  distribuované  na  jednotlivé  ObFZ  na  základe  počtu  nimi
nahlásených  „novovyškolených“  rozhodcov,  keď  v doterajšom  priebehu  roku  2117  bolo  už
distribuovaných 54 ks týchto balíčkov výstroja R. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DZ/PR
SFZ za jesennú čast sútažného ročníka 2017/2018.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu Smernice pre licenčné konanie II. ligy mužov
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi Kli-
mentovi, ktorý informoval, že opätovné predloženie smernice súvisí s pripomienkami, ktoré boli
vznesené na januárovom zasadnutí VV SFZ. Tie sa týkali najmä čl. 7 (Prvostupňový orgán licenč-
ného konania pre II. ligu mužov), čl. 9 (Odvolací orgán licenčného konania pre II. ligu mužov) a čl.
11 (Voľby členov licenčných orgánov).
Všetky zmeny týkajúce sa smernice boli prerokované na spoločnom stretnutí s prezidentom SFZ
Jánom Kováčikom, zástupcom GS SFZ Milanom Vojtekom, zástupcom GS SFZ pre operatívne
riadenie Petrom Dedíkom a predsedom komisie pre riadenie II. ligy Miroslavom Richtárikom.

Kompletné znenie smernice je zverejnené na webovej stránke SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice pre licenčné konanie II. ligy mužov. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi Kli-
mentovi, ktorý informoval, že ide o opätovne predkladaný materiál z januárového zasadnutia.
SFZ bola doručená písomná žiadosť  Asociácia klubov II.  futbalovej  ligy  ešte  v decembri,  no
opakovane bolo schvaľovanie tohto subjektu odložené s dôvodu potreby komunikácie zástupcov II.
futbalovej ligy, zástupcov SFZ a zástupcov ÚLK.
Preskúmaním kompletnosti  dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie SFZ a Matrika
SFZ. Oba útvary konštatujú, že žiadosť vyššie uvedeného subjektu spĺňa požiadavky podľa čl. 27
ods. 4 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych náležitosti sú k nahliadnutiu v archíve
Matriky SFZ. Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ odporúčajú Výkonnému výboru prijať
vyššie uvedený subjekt za riadneho člena SFZ. 
Podľa čl. 51 bodu 2 písm. g) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych členov
po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje Asociáciu klubov II. futbalovej ligy za riadneho člena SFZ. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Ustanovenie tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi Kli-
mentovi, ktorý informoval, že kvôli pracovnej vyťaženosti doterajšej tajomníčky Komory SFZ pre
riešenie sporov p. Soni Gewisslerovej a následnej dohode s predsedom komory, bol na jej pozíciu
navrhnutý p.  Michael  Válek,  v  súčasnosti  pracujúci  na  Ministerstve školstva,  vedy,  výskumu a
športu na odbore legislatívy a aproximácie práva.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje p. Michaela Váleka za tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Informácia o stažnosti kandidáta na pozíciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov k
priebehu voľby na Konferencii SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi Kli-
mentovi, ktorý informoval, že SFZ bola doručená  sťažnosť na priebeh volieb uskutočnených na
Konferencii SFZ konanej dňa 2. februára 211I od kandidáta na pozíciu člena VV SFZ – zástupcu
hráčov p. Blažeja Vaščáka. Vo svojej sťažnosti požiadal, aby Volebná komisia SFZ podľa ustanove-
nia článku 5, ods. 5 Volebného poriadku SFZ bezodkladne rozhodla o tom, že voľby kandidáta na
člen VV SFZ – zástupcu hráčov vykonané podľa bodu č. 19 programu volebnej konferencie SFZ sú
neplatné a budú sa opakovať, a to najmä z týchto dôvodov: 

1. V súlade s ustanovením článku 7, ods. 1 Volebného poriadku SFZ: „Ak je navrhnutý na volenú
funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých del-



egátov (44)o inak sa koná ihned druhe kolo volbyy v ktorom postacuue na zvolenie uednoduchá

v.cšina hlasov pr/tomných deletátov.“

2. Z priebehu volebnej konferencie jednoznačne vyplýva, že volebná komisia SFZ po vyhlásení a
uskutočnení prvého kola voľby na funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov, nepripustila a nevyh-
lásila druhé kolo voľby, hoci tak bola povinná urobiť ihneď, ako v prvom kole kandidát nezískal
nadpolovičnú vačšinu všetkých hlasov všetkých delegátov (44).
3. Nevyhlásením a neuskutočnením druhého kola voľby bolo zasiahnuté do základného pasívneho
volebného práva kandidáta na funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov, nakoľko  nebolo umožnené
uchádzať sa o zvolenie v druhom kole volieb s potrebou získať jednoduchú väčšinu hlasov prítom-
ných delegátov. 

Volebná komisia SFZ, ako príslušný orgán na SFZ na prípravu, organizáciu, riadenie a kontrolu
volieb do orgánov SFZ na konferencii, ktorý vyhlasuje ich výsledky a plní ďalšie úlohy pri voľbách
podľa  predpisov  SFZ v zmysle  čl.  57  Stanov  SFZ,  ako  aj  príslušný  orgán,  ktorý  rozhoduje  o
sťažnostiach,  námietkach  a  sporoch  súvisiacich  s  prípravou  a  priebehom volieb  na  konferencii
(článok 57 ods. 2 Stanov), ako aj o ďalších podnetoch, v ktorých kandidát, delegát alebo iný člen
SFZ namieta nedostatky v príprave alebo v priebehu konferencie, ak ich vybavenie nepatrí do pô-
sobnosti iného orgánu SFZ alebo orgánu konferencie (predsedajúci, mandátová komisia, návrhová
komisia) v zmysle čl. 4 ods. 3 Volebného poriadku SFZ, na základe sťažnosti kandidáta na člena
VV SFZ – zástupca za hráčov na Blažeja Vaščáka, registračné číslo: 114I134, po preskúmaní pred-
metnej sťažnosti takto rozhodla, že nevyhovuje stažnosti Blažeja Vaščáka, zast. A|K|K|L advokáti
s.r.o. na protiprávnosť priebehu volieb na Konferencii SFZ konanej dňa 12. februára 211I.
Odôvodnenie:

Volebná komisia SFZ, ako príslušný orgán na SFZ na prípravu, organizáciu, riadenie a kontrolu
volieb do orgánov SFZ na konferencii, ktorý vyhlasuje ich výsledky a plní ďalšie úlohy pri voľbách
podľa predpisov SFZ, ako aj príslušný orgán, ktorý rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch
súvisiacich s  prípravou a priebehom volieb na konferencii  (článok 57 ods.  2 Stanov),  ako aj  o
ďalších podnetoch, v ktorých kandidát, delegát alebo iný člen SFZ namieta nedostatky v príprave
alebo v priebehu konferencie,  ak ich vybavenie nepatrí  do pôsobnosti  iného orgánu SFZ alebo
orgánu konferencie (predsedajúci,  mandátová komisia,  návrhová komisia) v zmysle čl.  4 ods.  3
Volebného poriadku SFZ, obdržala dňa 26.  januára 211I o 19:52 prostredníctvom doručenia na
elektronickú adresu „volby@futbalsfz.sk“ návrh kandidáta na člena VV SFZ – zástupca za hráčov
na Blažeja  Vaščáka.  Vyššie  uvedený návrh  bol  podaný ako kolektívny  návrh  zo  strany hráčov
futbalu s celkovým počtom 232 hráčov (*pozn. po lehote na predkladanie návrhov kandidátov bolo
doručené doplnenie návrhu na kandidáta o ďalšie podpisové hárky, v čase zaradenia kandidáta do
zoznamu  kandidátov  však  disponovala  Volebná  komisia  SFZ  podpismi  232  hráčov),  pričom
predpísané prílohy v zmysle čl. 2 ods. 5 Volebného poriadku SFZ boli doručené v riadne stanovenej
lehote Volebnou komisiou SFZ.

V zmysle čl. 41 ods. 1 Stanov Slovenského futbalového zväzu sú na Konferencii SFZ oprávnení
zúčastniť sa I7 delegáti s právom hlasovať. V zmysle čl. 4I ods. 3 písm. a) Stanov SFZ člena VV
SFZ – zástupca hráčov volia všetci delegáti s právom hlasovať (I7). Konferencia schválila verejné
hlasovanie  o  voľbe.  Na  zvolenie  člena  VV  SFZ  –  zástupca  hráčov  je  v  1.  kole  potrebná
nadpolovičná väčšina (44 a viac) hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať. Na 1. kolo voľby sa
prezentovalo  I1 delegátov s právom hlasovať. Z toho za zvolenie kandidáta hlasovalo 1 delegátov,
proti bolo 1 delegátov a zdržalo sa hlasovania I1 delegátov. Celkový počet hlasov, ktorý získal
kandidát  v  1.  kole  bolo  1  hlasov.  Kandidát  nezískal  nadpolovičnú  väčšinu  hlasov  všetkých
delegátov s právom hlasovať, potrebnú na zvolenie za člena VV SFZ – zástupca hráčov v 1. kole
voľby.

Volebná  komisia  SFZ  obdržala  dňa  12.  februára  211I  19:49  prostredníctvom  doručenia  na
elektronickú  adresu  volby@futbalsfz.sk  sťažnosť  označenú  ako  „Sťažnosť  na  protiprávnosť



priebehu volieb na konferencii SFZ konanej dňa 12.12.211I“, ktorú mimo označenia aj z hľadiska
obsahu považuje za sťažnosť podanú podľa čl.  57 ods. 2 Stanov SFZ a čl.  4 ods. 3 Volebného
poriadku SFZ.  Kandidát  na  člena  VV SFZ –  zástupca  za  hráčov na  Blažeja  Vaščáka namietal
v súvislosti s existenciou čl. 7 ods. 1 Volebného poriadku SFZ, cit.: „Ak je navrhnutý na volenú
funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých
delegátov (44); inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá
väčšina hlasov prítomných delegátov“, že volebná komisia SFZ po vyhlásení a uskutočnení prvého
kola voľby na funkciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov, nepripustila  a nevyhlásila druhé kolo
voľby,  hoci  tak  bola  povinná urobiť ihneď,  ako v  prvom kole  kandidát  nezískal  nadpolovičnú
väčšinu všetkých hlasov všetkých delegátov (44).

Nevyhlásením a neuskutočnením druhého kola voľby podľa názoru sťažovateľa bolo zasiahnuté do
jeho základného pasívneho volebného práva ako kandidáta na funkciu člena VV SFZ – zástupcu
hráčov, nakoľko mu nebolo umožnené uchádzať sa o zvolenie v druhom kole volieb s potrebou
získať jednoduchú  väčšinu  hlasov  prítomných  delegátov.  Sťažovateľ  zároveň namietol,  že  o
rozhodnutí nevyhlásiť a neuskutočniť druhé kolo voľby nebolo riadne hlasované ostatnými členmi
volebnej komisie a uvedené rozhodnutie Volebnej komisie SFZ považuje za nulitné autokratické
rozhodnutie v rozpore s právnymi predpismi SFZ. 

 Volebná  komisia  SFZ  v súvislosti  s doručenou  sťažnosťou  uvádza,  že  Konferencia
SFZ jednomyseľne verejným hlasovaním vyjadrila svoj názor na neprítomného kandidáta na člena
VV  za  hráčov,  kde  nezískal  kandidát  na  člena  VV  SFZ  –  zástupca  hráčov  ani  jeden  hlas
z prítomných kandidátov, preto Volebná komisia SFZ postupovala v súlade s princípmi primeranosti
a efektívnosti (čl. 5 ods. 2 stanov SFZ). Tento záver je obstojiteľný, a to aj napriek tomu, že pri
prísne formálnom postupe sa podľa čl. 7 ods. 1 Volebného poriadku by sa malo konať ihneď druhé
kolo  voľby,  v  ktorom postačuje  na  zvolenie  jednoduchá  väčšina  hlasov  prítomných  delegátov.
Vzhľadom však na priebeh (verejné hlasovanie) a výsledok (jednomyseľné zdržanie sa delegátov)
voľby  v  prvom  kole  bolo  absolútne  nelogické  očakávať  iný  výsledok  voľby  v  druhom
kole. Členovia Volebnej komisie SFZ vyhodnotili situáciu v súlade s uvedenými princípmi stanov
SFZ a nevykonali  druhé kolo  voľby,  nakoľko domáhať sa za  stavu nezískania podpory ani  od
jedného z prítomných delegátov druhého kola,  ktoré  by neprinieslo  žiadny iný  výsledok,  je  zo
strany sťažovateľa neopodstatnená a účelová.

Volebná komisia  SFZ opätovne uvádza,  že  všetci  delegáti  s  právom hlasovať sa jednomyseľne
zdržali hlasovania, čím podľa názoru Volebnej komisie SFZ vyjadrili svoj jednoznačný nepodporný
postoj  k  členstvu  sťažovateľa  vo  VV SFZ,  čo  následne delegáti  s  právom hlasovať  i  potvrdili
jednomyseľným schválením uznesenia o nezvolení  sťažovateľa  za člena VV SFZ ako zástupcu
hráčov delegátmi Volebnej konferencie SFZ s právom hlasovať.

Volebná komisia SFZ nad rámec uvedeného uvádza sťažovateľovi aj čl.  11 ods. 4 Stanov SFZ,
v zmysle ktorého „neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného aktu orgánu SFZ je možné
domáhať sa z dôvodu procesného pochybenia SFZ alebo orgánu SFZ, iba ak by bol pri správnom
procesnom  postupe  dosiahnutý  iný  výsledok“,  čo  na  základe  vyššie  uvedených  skutočností
nepredpokladala a z toho dôvodu považuje sťažnosť na protiprávnosť volieb do VV SFZ – zástupca
hráčov za neopodstatnenú a účelovú.

Na základe uvedeného rozhodla Volebná komisia SFZ tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Na  záver  bol  sťažovateľ  poučený,  že  subjekt,  ktorý  bol  rozhodnutím  Volebnej  komisie  SFZ
dotknutý,  je  oprávnený podať  proti  rozhodnutiu  Volebnej  komisie  SFZ odvolanie,  ktoré  doručí
Volebnej komisii SFZ (čl. 61 ods. 9 Stanov SFZ). O odvolaní rozhoduje Odvolacia komisia SFZ do
14 dní odo dňa predloženia veci na rozhodnutie predsedom Volebnej komisie.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o stažnosti kandidáta na pozíciu člena VV SFZ –



zástupcu hráčov k priebehu voľby na Konferencii SFZ.
2) VV SFZ berie na vedomie rozhodnutie Volebnej komisie SFZ k stažnosti  kandidáta na
pozíciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Informácia o zabezpečení príjmov Nadácie slovenského futbalu prostredníctvom
časti prostriedkov z pokút uložených DK SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že návrh na trvalé zabezpečenia financovania
Nadácie slovenského futbalu vychádza z podobného princípu, aký funguje v rámci Nadácie sloven-
ských futbalových internacionálov (dobrovoľný príspevok z vyplatených odmien hráčov reprezen-
tačného A-tímu). 
V prípade Nadácie slovenského futbalu, ktorá je prioritne orientovaná na podporu mládežníckeho
futbalu,  resp.  grassroots  aktivít  v  celej  jej  šírke  je  potrebné  pre  jej  zmysluplné  fungovanie
zabezpečiť  trvalý finančný príjem nezávislý na výnosoch z asignovanej  2% dane FO/PO, resp.
iných nepravidelných príjmoch.

Zdrojom  v  tomto  prípade  môžu  byť  príjmy  z  pokút,  ktoré  v  rámci  svojej  pôsobnosti  ukladá
Disciplinárna  komisia  SFZ.  Z  hľadiska  prezentácie  SFZ  by  prípadne  presmerovanie  týchto
finančných prostriedkov mohlo byť vnímané podstatne pozitívnejšie resp. “menej bolestne” ako v
súčasnosti,  kedy  sú  futbalovou  verejnosťou  vnímané  ako  “príspevky  klubov  resp.  hráčov  a
funkcionárov na vianočné odmeny a dovolenky zamestnancov SFZ”.

Takto  získané  prostriedky  budú  určené  výlučne  na  financovanie  aktivít  spojených  s  podporou
talentovaných  futbalistov/tiek  zo  sociálne  znevýhodneného  prostredia  prípadne iných  grassroots
aktivít. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o zabezpečení príjmov Nadácie slovenského futbalu
prostredníctvom časti prostriedkov z pokút uložených DK SFZ.
2)  VV SFZ  ukladá  generálnemu  sekretárovi  SFZ  upravit  znenie  Rozpisu  republikových
sútaží  riadených  Slovenským  futbalovým  zvazom  a  Úniou  ligových  klubov  pre  sútažný
ročník  2018/2019  tak,  aby  výnosy  z pokút  uložených  v rámci  pôsobnosti  DK  SFZ  (po
odpočítaní časti určenej pre ÚLK a IS BŠP) boli príjmami Nadácie slovenského futbalu. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca január 2018

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev v mesiaci január. Členovia ich obdržali
v tabuľkovej forme.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie mesiaca január 2018. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14: Informáciu  o  priebehu  a  záveroch  pracovného  summitu  FIFA v  Maskate  7.
februára 2018
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval, že dňa 7. februára 211I sa uskutočnil v Maskate FIFA Summit k aktuálnym témam, na
ktorom  sa  za  účasti  prezidenta  FIFA zúčastnili  prezidenti  a  generálni  sekretári  (prípadne  ich
zástupcovia) vybraných 21 členských futbalových zväzov FIFA (Grécko, Fínsko, Nórsko, Česká
republika, Slovensko, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Anglicko, Gibraltar, Libanon, Katar,
Omán,  Sýria,  Jordánsko,  Irak,  Uzbekistan,  Mongolsko,  Lýbia,  Zambia,  Zimbabwe,  Juhoafrická
republika), predstavitelia FIFA a vybraných kontinentálnych futbalových asociácií. 
Za Slovenský futbalový zväz sa summitu zúčastnili viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a
medzinárodné vzťahy Karol Belaník a zástupca GS pre operatívne riadenie Peter Dedík. 

Hlavnými témami summitu boli: 

 budúcnosť mládežníckych, dievčenských a ženských turnajov FIFA, 

 FIFA Forward Programme, 

 prestupy, termínové listiny a hráčske záležitosti



Mládežnícke a dievčenské turnaje FIFA 

 FIFA predstavila návrh na nahradenie MS U17 a U21 chlapcov a dievčat konajúcich sa 
každé 2 roky jedným turnajom MS konajúcim sa ročne v kategórii U1I alebo U19 so 
zvýšeným počtom účastníkov nálového turnaja (chlapci 4I a dievčatá 24) 

 väčšina národných futbalových zväzov podporuje tento návrh, pričom najmä futbalovo 
menej rozvinuté krajiny (Azia, Afrika) podporujú skôr aktuálny model so zmenou kategórie 
U21 na U19 

 v otázke vekovej kategórie sa viac národných futbalových zväzov prikláňa ku kategórii U1I 

 vzhľadom na divácku návštevnosť nálových turnajov navrhuje FIFA, aby mohli byť jeho 
dejiskom viaceré krajiny naraz (maximálne 4) s tým, že bude presadzovať aj zníženie 
infraštruktúrnych podmienok štadiónov, na ktorých sa turnaj bude hrať 

 navrhovaný formát nálového turnaja: chlapci 16 skupín po 3 tímoch (2 postup do šestnásť 
nále), dievčatá 6 skupín po 4 tímoch (2 + najlepšie 3. tímy do osem nále) 

Ženská svetová liga 

 FIFA predstavila návrh na vytvorenie novej celosvetovej súťaže ženských národných 
reprezentácií po vzore Národnej ligy UEFA s počtom 16 účastníkov v najvyššej divízii (z 
toho v prvom ročníku 6 Európa, 2 Afrika, 4 Azia a Oceánia, 4 Amerika) 

 nižšie divízie by boli hrané na kontinentálnej báze (napr. v rámci UEFA po 16 účastníkoch) a
víťazi druhých divízií budú mať možnosť prebojovať sa do najvyššej divízie cez play-of 

 všetky národné futbalové zväzy podporujú tento návrh, pričom väčšina sa prikláňa k 
dvojročnému cyklu súťaže oproti jednoročnému cyklu navrhovanému zo strany FIFA 

 plánovaný začiatok tejto súťaže je rok 2121 a jej hlavnými cieľmi sú popularizácia a 
kontinuita ženského futbalu po celom svete 

Prezentácie využitia nančných prostriedkov z programu FIFA Forward 

 predstavitelia národných futbalových zväzov Libanonu a Gibraltaru prezentovali využitie 
„projektových“ nančných prostriedkov z programu FIFA Forward na rozvoj futbalovej 
infraštruktúry 

FIFA Forward Programme 

 FIFA informovala o aktuálnych podmienkach čerpania nančných prostriedkov z programu 
FIFA Forward v štruktúre ročne: USD 511,111 operatíva, USD 751,111 projekty, USD 
175,111 cestovná kompenzácia (len vybrané krajiny) a USD 175,111 materiálne vybavenie 
(len vybrané krajiny) 

 FIFA ďalej prezentovala niektoré drobné zmeny, ktoré by mali už aktuálne prinášať 
zmenšené nároky na administratívu a operatívu (zálohové polročné platby, nevyžadovanie 
časti auditov, schvaľovanie žiadostí do USD 311,111 v skrátenom konaní do 31 dní atď.), do
budúcna by sa pomer medzi nančnými prostriedkami určenými na operatívu a projekty mal 
vymeniť s tým, že v rámci operatívy bude možné nancovať aj organizačné zabezpečenie 
futbalových súťaží 

 Prezident FIFA naznačil aj možné navýšenie nančných od roku 2119 o USD 251,111 ročne 

 národné futbalové zväzy podporujú prezentované návrhy, kritizovaný bol len zámer stanoviť
presné %-uálne ohraničenia použitia „operatívnych“ nancií na konkrétne účely (napr. 11% 
povinne na údržbu infraštruktúry alebo 11% povinne na ženský futbal) 

 FIFA pripravuje aj zavedenie online systému manažovania projektov po vzore UEFA 



Prestupy 

 FIFA prezentovala niekoľko úskalí súvisiacich s prestupmi hráčov podľa aktuálne platných 
predpisov 

 vzhľadom na enormný celkový nárast prestupových súm (rok 2112   2,7mld. USD a rok 
2117   6,4mld. USD), bola identi kovaná potreba regulácie prestupového trhu 
(prestupových súm), na návrhu čoho sa už pracuje, ako aj potreba regulácie odmien 
sprostredkovateľov prestupov, keďže tieto nancie smerujú preč z futbalu, čo sa javí ako 
neriešiteľný problémy 

 z celkovej sumy prestupov za rok 2117 je 5% (cca. 31Imil. USD) tzv. „solidarity payment“ 
ako kompenzácia nákladov klubov, ktoré hráčov v mladom veku vychovali, žiaľ skutočne 
uplatnených a zaplatených bolo z tejto sumy len 64mil. USD, čo znamená, že kluby prišli za 
rok vlastnou nevedomosťou alebo nesolventnosťou iných klubov o sumu cca. 254mil. USD! 

 prítomní sa zhodli, že na tento problém je potrebné hľadať riešenie, napr. v podobe 
centralizácie solidarity platieb na jednom účte vždy pred uskutočnením transferu v TMS 

 zároveň bolo navrhnuté, aby FIFA pripravila centrálnu databázu hráčov, v ktorej by bola 
uvedená ich kompletná futbalová história, čo by umožnilo istú automatizáciu procesu 
prerozdelenia solidarity platieb 

Termínové listiny 

 FIFA informovala o aktuálnom formáte termínového kalendára FIFA, ktorý je schválený do 
roku 2124 

 CAF presunula svoje konfederačné majstrovstvá tiež na letný termín, čo znamená, že všetky 
konfederácie už 

budú hrať svoje majstrovstvá v jednotných termínoch 

 v rámci diskusie sa národné futbalové zväzy zhodli na tom, že asociačné termíny by mali 
byť stanovené aj pre niektoré mládežnícke kategórie, napr. pokiaľ by bol schválený vyššie 
navrhovaný model jedných mládežníckych MS v danej vekovej kategórii 

Hráči 

 FIFA prezentovala niekoľko možností oprávnenosti hráčov reprezentovať národný futbalový
zväz pri zmene štátneho občianstva podľa aktuálne platných predpisov 

 FIFA nevidí dôvod zavádzať do budúcna väčšiu benevolentnosť, práve naopak, mnohí 
prítomní si myslia, že by mala byť zavedená striktnejšia úprava aj pre štarty za mládežnícke 
reprezentácie 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu  o priebehu a záveroch pracovného summitu FIFA v
Maskate 7. februára 2018.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Informácia z konania 53. Valného zhromaždenia SOV
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval,  že 26.  januára 211I sa uskutočnilo 53.  zasadnutie  Valné zhromaždenie SOV, ktoré
schválilo  zloženie  slovenskej  výpravy  na  XXIII.  zimné  olympijské  hry  v juhokórejskom



Pjongčangu. V nominácii výpravy sa nachádza 56 športovcov Okrem športovcov je vo výprave 65-
členný sprievod, čiže v Pjongčangu bude Slovenskú republiku reprezentovať výprava spolu so 121
členmi.
Dôležitým  bodom  zasadnutia  Valného  zhromaždenia  boli  voľby nového  predsedu  dozornej
rady/kontrolóra  SOV. Doterajší  kontrolór  SOV Marián  Kukumberg,  ktorý  zároveň  vykonával  aj
funkciu predsedu dozornej rady SOV písomne oznámil, že sa vzdáva funkcie.
Volieb sa zúčastnili dvaja kandidáti - Ján Mižúr (navrhli ho Slovenský zväz orientačných športov a
Slovenská triatlonová únia)  a Ivan Greguška (navrhol  ho Slovenský tenisový zväz). Vo voľbách
jednoznačne  uspel  Ján  Mižúr,  ktorý  získal  hlasy  51  členov  SOV,  za  jeho  súpera  hlasovalo  6
členov. Kontrolór športovej organizácie musí na výkon svojej funkcie spĺňať viaceré podmienky
stanovené zákonom o športe, jednou z nich je aj vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, ktorá ho v
najbližšom období čaká.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu z konania 53. Valného zhromaždenia SOV.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Diskusia
Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 20. februára 2018 v Bratislave:

Uznesenie č. 20/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 21/18 VV SFZ:
VV SFZ: 
a) vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ na 12.
marca 211I, ktoré sa uskutočnia v sídle SFZ,

b) oznamuje, že vo voľbách dňa 12. marca 211I budú volení VV SFZ:
- členovia revíznej komisie SFZ,
- členovia disciplinárnej komisie SFZ,
- členovia odvolacej komisie SFZ a náhradník odvolacej komisie SFZ,
- členovia prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ,
- členovia odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ,

c) oznamuje, že vo voľbách dňa 12. marca 211I budú ustanovovaní VV SFZ:
- predseda komisie delegátov SFZ,
- členovia komisie delegátov SFZ,
- predseda komisie futsalu SFZ,
- členovia komisie futsalu SFZ,
- predseda komisie pre štadióny a ihriská SFZ, )
- členovia komisie pre štadióny a ihriská SFZ, 
- predseda legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ,
- členovia legislatívno-právnej komisie a etickej komisie SFZ,



- predseda komisie partnerov SFZ, 
- členovia komisie partnerov SFZ, 
- predseda športovo-technickej komisie SFZ,
- členovia športovo-technickej komisie SFZ,
- členovia komisie rozhodcov SFZ,
- predseda licenčnej komisie SFZ 
- členovia licenčnej komisie SFZ

d) informuje, že v čl. 2 ods. 3 písm. b.) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie
navrhnúť kandidáta  na volenú funkciu  neviažu  na  určený typ  členstva  v  SFZ alebo  na  určenú
skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú
výkonným výborom v lehote určenej výkonným výborom. Jedna osoba môže kandidovať iba na
jednu funkciu volenú na VV SFZ,

e)  vyzýva  členov  SFZ,  aby  návrhy  kandidátov  na  funkcie  volené  a  ustanovované  výkonným
výborom SFZ aj ISSF číslom kandidáta doručili do 7. marca 211I do 23:59 na e-mailovú adresu
volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 211I“ alebo prostredníctvom ISSF cez
podanie na výkonný výbor SFZ,

f) oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložil dokumenty 
vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 volebného poriadku SFZ,

g) oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní princíp 
odbornosti (čl. 5 ods. 2 písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií neustanovujú inak,

h) oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ sa
uskutočnia verejným hlasovaním,

i) oznamuje, že všetky informácie súvisiace s voľbami a ustanovovaním do orgánov SFZ výkonným
výborom SFZ sú k dispozícii na oficiálnej stránke futbalsfz.sk v sekcii “Voľby 211I”. V prípade
akýchkoľvek otázok je možné využiť elektronickú adresu “volby@futbalsfz.sk”.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 22/18 VV SFZ:
VV SFZ volí v zmysle čl. 51, ods. 2, písm. n) Stanov SFZ za I. viceprezidenta SFZ p. Richarda
Havrillu.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 23/18 VV SFZ:
1)  VV SFZ berie  na vedomie informáciu o ukončení  spolupráce s reprezentačným trénerom SR
ženy A.
2) VV SFZ ustanovuje v zmysle čl. 52, ods. 2, písm. p) Stanov SFZ za reprezentačného trénera SR
ženy A p. Ivana Hucka.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 24/18 VV SFZ:



VV SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  realizácii  projektu  výstavby  ihrísk  s  umelou  trávou
financovaného  z  programu  UEFA HatTrick  IV  a projektu  podpory  rekonštrukcie  a  výstavby
futbalovej infraštruktúry.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 25/18 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DZ/PR SFZ
za jesennú časť súťažného ročníka 2117/211I.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 26/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice pre licenčné konanie II. ligy mužov. 
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 27/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje Asociáciu klubov II. futbalovej ligy za riadneho člena SFZ. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 28/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje p. Michaela Váleka za tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 29/18 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o sťažnosti kandidáta na pozíciu člena VV SFZ – zástupcu
hráčov k priebehu voľby na Konferencii SFZ.
2) VV SFZ berie na vedomie rozhodnutie Volebnej komisie SFZ k sťažnosti kandidáta na pozíciu
člena VV SFZ – zástupcu hráčov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 30/18 VV SFZ:
1)  VV SFZ berie  na  vedomie  informáciu  o  zabezpečení  príjmov  Nadácie  slovenského  futbalu
prostredníctvom časti prostriedkov z pokút uložených DK SFZ.
2)  VV SFZ ukladá  generálnemu sekretárovi  SFZ upraviť  znenie  Rozpisu  republikových súťaží
riadených Slovenským futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 211I/2119
tak, aby výnosy z pokút uložených v rámci pôsobnosti DK SFZ (po odpočítaní časti určenej pre
ÚLK a IS BŠP) boli príjmami Nadácie slovenského futbalu. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 31/18 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za
obdobie mesiaca január 211I. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 32/18 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a záveroch pracovného summitu FIFA v Maskate




	Medzičasom bola ukončená realizácia výstavby ihriska s umelou trávou v meste Trebišov, tesne pred dokončením je výstavba ihriska s UT v Krásne nad Kysucou a v realizácii je výstavby ihriska s UT v Hlohovci.
	VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 7.11.2017 schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry - 2. etapa, pričom stanovil dátum 31.1.2018 ako termín na predloženie žiadostí.
	K stanovenému termínu obdržal SFZ 474 žiadostí. Projekty a žiadosti predložené na základe výziev budú posúdené 7-člennou pracovnou skupinou (v zložení 4 zástupcovia RFZ, zástupca ÚLK, predseda KŠI SFZ a zástupca generálneho sekretára SFZ pre operatívne riadenie) a definitívne rozdelenie finančných prostriedkov jednotlivým prijímateľom bude realizované na základe rozhodnutia VV SFZ. Vzhľadom na veľkú administratívnu náročnosť spojenú s vysokým počtom zaslaných žiadostí v 2. etape projektu bolo navrhnuté posunúť pôvodný termín vyhodnotenia žiadostí z 28.2.2018 na termín 10.3.2018.
	V rámci už prebiehajúcej realizácie projektov schválených v 1. etape projektu boli zatiaľ ukončené a aj finančne podporené 4 projekty v celkovej sume 70.000,- EUR.

