
Zápisnica č. 04/18 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 1. mája 2018 v

Malženiciach.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ

Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK

Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ

Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy

Tibor Végh - zástupca ÚLK

Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 

Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ

Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ

Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky

Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov

Petr Kašpar – zástupca ÚLK

Dušan Radolský – zástupca trénerov

Ospravedlnený: Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ

Štefan Vaľko – poverený kontrolór SFZ

Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ 

Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ

Ján Greguš – technický riaditeľ SFZ

Milan Malatinský – reprezentačný tréner SR U19

Samual Slovák - reprezentačný tréner SR U17

Program: 

1.     Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu

2.     Kontrola plnenia uznesení

3.     Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19

4.     Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17

5.     Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR ženy U19

6.     Schvaľovanie návrhu kompetencií člena VV SFZ – zástupcu trénerov 



7.    Informácia o príprave suťažných podkladov k verejnému obstarávaniu v projekte
výstavby 4 tréningových ihrísk s umelou trávou

8.     Doplňujuce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 

9.     Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ

10.  Schvaľovanie návrhu Smernice o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, 
pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania 
ich činnosti

11.  Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o činnosti 
sprostredkovateľov 

12.  Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o športových odborníkoch 
v rámci SFZ a členov SFZ

13.  Schvaľovanie návrhu na obsadenie 1. ligy žiakov v suťažnom ročníku 2018/2019

14.  Správa Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2017

15.  Informáciu o udelení licencií pre Fortuna ligu a suťaže UEFA v prvostupňovom 
konaní

16.  Informácia o riešení nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné pri 
zániku členstva v SFZ

17.  Informácia o stave implementácie projektu s názvom: "Vzdelávací a skušobný 
modul k organizovaniu verejných športových podujatí“

18.  Informácia zo zasadnutia 54. Valného zhromaždenia SOV

19.  Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
      mesiaca apríl 2018
20.  Diskusia

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.

Zasadnutie otvoril  a viedol prezident SFZ Ján Kováčik.  Na začiatku predstavil  návrh programu

zasadnutia a požiadal o doplnenie nových bodov, konkrétne body s názvom:

- „Informácia o výsledku rokovania ohľadom obsadenia pozície reprezentačného trénera SR U21“,

-  „Informácia o výsledku rokovania ohľadom predaja nehnuteľností v majetku SFZ, ktoré vyplynu-

lo z uznesenia č. 58/18 VV SFZ“,

- Informácia o aktuálnom vývoji  a možnostiach presťahovania sídla SFZ na Národný futbalový

štadión“.

 Následne dal o rozšírenom programe hlasovať.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so 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. 139/17 VV SFZ:

1) VV SFZ schvaľuje termín 4. december 2017 za konečný deň na zasielanie návrhov dejiska finále
Slovnaft Cup-u suťažného ročníka 2017/18.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť upraviť Rozpis republikových suťaží riadených SFZ tak, aby
rozhodnutie  o  určení  dejiska  finále  Slovnaft  Cup-u  prijal  výkonný  výbor  vždy  najneskôr
pred začatím suťažného ročníka Slovnaft Cup-u.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
Pri príprave návrhu Rozpisu republikových suťaží riadených SFZ na ročník 2018/19 bude upravená
aj časť týkajuca 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 suvislosti 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.

Pracovná  skupina  pripraví  novelizáciu  Disciplinárneho  poriadku  SFZ pre  nový  suťažný  ročník
2018/19.

Uznesenie č. 30/18 VV SFZ:

1)  VV SFZ berie  na  vedomie  informáciu  o  zabezpečení  príjmov  Nadácie  slovenského  futbalu
prostredníctvom časti prostriedkov z pokut uložených DK SFZ.
2)  VV SFZ ukladá  generálnemu sekretárovi  SFZ upraviť  znenie  Rozpisu republikových suťaží
riadených Slovenským futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov pre suťažný ročník 2018/2019
tak, aby výnosy z pokut 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

Úloha trvá.

Pri príprave návrhu Rozpisu republikových suťaží riadených SFZ na ročník 2018/19 bude upravená



aj časť týkajuca sa  výnosov z pokut uložených v rámci pôsobnosti DK SFZ (po odpočítaní časti
určenej pre ÚLK a IS BŠP) tak, aby boli príjmami Nadácie slovenského futbalu. 

Uznesenie č. 48/18 VV SFZ:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie,

modernizácie futbalových štadiónov.

2)  VV  SFZ  stanovuje  termín  na  ukončenie  projektu  výstavby,  rekonštrukcie,  modernizácie

futbalových štadiónov pre mestá Trenčín, Prešov, Košice, Spišská Nová Ves, Dubnica nad Váhom a

Liptovský Mikuláš na deň 31.12.2019. 

3) VV SFZ poveruje GS SFZ zaslaním výzvy pre mesto Martin na predloženie záväzného 

stanoviska k učasti v projekte a splnení všetkých podmienok v termíne 30.4.2018.

T: v texte

Z: Jozef Kliment

Úloha bola splnená.

Výzva pre mesto Martin na predloženie záväzného stanoviska k učasti v projekte a splnení všetkých

podmienok bola zaslaná.

Ostatné ulohy vyplývajuce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U19 p. 
Milana Malatinského, ktorý vyhodnotil reprezentačný zraz, ktorý sa týkal Elite round v dňoch 17. - 
28. 3. 2018 v Portugalsku.

Hodnotenie zápasov: 

SLOVENSKO – IRSKO 1:1 (0:0) 

G?ly: @0. oomič - 7@. z 11 m oonnolly 

Hodnotenie  zápasu trénerom: „Prv� pol	as  bol  obosrra��- dost oparr��.  Kazd� rí ́al do

pr-sr�vky po -d�- pril-žrosř. Po obr�rk- ś- chc-ľ srr-ľt goll prv�ch 20 ́̌�ur ś- boľ as�-

l-p$il okr-́ gol% ś- ́aľ dal$̌% v-lku $a�c%l Sl%ka �-rra ̌l br��% z p̌ařch ́-rrov... Ob-kriv�-

rr-ba přz�atl z- šl�� sup-r ́al poró ř-z �̌-kolko pril-žrosril vyrov�al z pok%roveho kop%. Z

́.ho pohlad% zasluz-�� r-́iza. 

SLOVENSKO – PORoUGALSKO 0:1 (0:1) 

G?ly: 35.Filipe 

Hodnotenie  zápasu  trénerom: N�$ s-�  posrup̌t �a  ́asrrovsrv� E%ropy  sa  r�́ro  z�pasó

rozply�%l... Hr�	ó �-́�́ 	o vy	iratl hraľ �a hra�̌č svǒch ́oz�osril v̌ac-ri podaľ v�bor�e



̌�ďv̌d%�l�- v�ko�y. Žall �-daľ ś- a�̌ -d-� gol. Pr-d �á̌ bol posl-d�� z�pas �a r%r�ǎ s

Kosovól v kroró ś- chc-ľ zvitažt.. 

SLOVENSKO – KOSOVO 1:2 (0:1) 

G?ly: 90. rrenkus - 29. Kryeziu  54. Salihu 

Hodnotenie zápasu trénerom: “Abs-�ča p̌ařch hr�	ov zo z�klad�- zosravy pr- rr-sryl zra�-�̌-

a chorob% pl%s �-pr-́-�-�e $ryř 	̌sre golove $a�c- ovplyv�̌ľ v�sl-dok rohro srr-r�%řa. A �apř-k

ró%l z- od 28. ́̌�ury ś- hraľ z �-pochop̌r-l��ch d.vodov oslab-�i o -d�eho hr�	al ś- �a

̌hřsk% dó̌�ovaľ. N-bolo ��́ v$ak sud-�e %hrat l-p$i v�sl-dok. Chlapcó pra-́ do b%duc�osř

l-� ro �al-p$̌- a v-ríl z- v̌ac-ri sa pr-saďa v rí- do 21 rokov.. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U17 p. 
Samuela Slováka, ktorý vyhodnotil zraz týkajuci sa Elite round v dňoch 7.-19. 3. 2018 v 
Portugalsku.

Výsledky:

PORoUGALSKO - SLOVENSKO 2:1 (1:0) 

Góly: Félix Correia (11 )), Francisco Saldanha (8044 )) - Patrik Iľko (56 )) 

F�NSKO � SOOENNSKO �S1 (1S1� 

Góly: Maximo Tolonen z PK (21 )), Terry Ablade (66 )) - Dávid Strelec (8 )) 

SOOENNSKO � SEVAJCVRSKO �S4 (1S�� 

Góly: Peter Pokorný (11 ), 55 )) - Tician Tushi (21 )), Julian Vonmoos (30 )), Christian iitzig (57 )), 
Ruwen ierthm[ller (8046 )) 

oiele:

Postup na Majstrovstvá Európy U-17 v Anglicku. 

Úlohy:

- organizácia hry družstva v ofenzíve a defenzíve



- formovanie hráčov po mentálnej stránke

- stabilizácia automatizmov v utočnej fáze hry

- rozvíjanie hráčov v tréningovom procese 

oelkové hodnotenie:

V rámci celoročnej prípravy sme sa pokušali o dôkladné zistenie aktuálneho stavu vyššieho počtu
hráčov,  záverečná nominácia  sa  začala  formovať v  mesiacoch  január,  február,  v  ktorých  sme
absolvovali dva medzinárodné turnaje. Pozitívom turnaja Elite round v Madeire bolo, že sme mali
možnosť konfrontovať sa s veľmi dobrými futbalovými školami v tejto kategórii. O lepší výsledok
nás  pripravili  veľké individuálne  chyby v prvých dvoch zápasoch,  ktoré v konečnom dôsledku
znamenali, že už nemáme šancu ďalej postupiť. Ukázalo sa, že nám chýbala osobnosť, rozdielový
hráč, ktorý by bol schopný potiahnuť kolektív a pridať nadstavbu v zlomových momentoch. Treba
taktiež povedať, že výrazne zaostávame v pohybovom prejave a v koordinácii s loptou v porovnaní
so supermi ako Portugalsko a Švajčiarsko. Je to aj otázka rastu v tomto veku,ale nepochybne aj
tréningu v kluboch. Viacerí hráči ukázali vysoku mieru talentu a mohli by z nich vyrásť zaujímavé
individuality  (Strelec,Dopater,Gembický..),  ale  v  tomto  veku  je  väčšina  hráčov  po  silovej  a
koordinačno-technickej stránke ešťe pozadu za špičkovými európskymi mužstvami (Portugalsko,
Švajčiarsko).  Určite  sa poznatky a skusenosti  získané za  rok  s  touto  kategóriou  odkomunikuju
klubom s odporučaním do tréningového procesu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR ženy U19

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí riaditeľa Technického useku SFZ p. 
Jána Greguša, ktorý namiesto reprezentačného trénera SR U17 p. Branislava  Petroviča, s ktorým 
bola medzičasom ukončená spolupráca, vyhodnotil zraz týkajuci sa Elite round v Senci.

Výsledky:

Slovensko – Nemecko 0:8 (0:1) 

Anglicko – Slovensko @:0 (3:0) 

Izrael – Slovensko 0-0 

Popis prípravy:

Počas  tohto  zrazu  sme  odohrali  3  suťažné stretnutia  (postupne:  Nemecko,  Anglicko,  Izrael)  a
absolvovali 5 tréningových jednotiek, ktoré boli prevažne zamerané na organizáciu hry v obrannej



fáze. V tréningových jednotkách sme využívali predovšetkým prípravné cvičenia a herné cvičenia.
Vždy bola využitá kolektívna forma a využívali sme metódu od časti k celku. Záver tréningových
jednotiek bol doplnený o riešenie štandardných herných situácií v obrannej fáze hry. Na druhý deň
po prvom a druhom zápase sme absolvovali regeneračnu tréningovu jednotku, ktorej obsahom bol
statický strečing a využitie rollerov. V zápasoch sme sa prezentovali hrou v ZHS 4-2-3-1. 

oelkové hodnotenie:

Z  pohľadu  tréningového  procesu  môžeme  tento  zraz  hodnotiť pozitívne.  Podarilo  sa  nám
absolvovať všetky  tréningové jednotky,  ktoré sme  mali  naplánované.  Taktiež sa  nám  podarilo
naplniť naplánované obsahové zameranie  tréningových  jednotiek.  Hráčky  pristupili  k  plneniu
tréningových uloh zodpovedne a boli počas celého zrazu vnímavé a koncentrované. Ako negatívum
vnímame, že zo zdravotných resp. študijných dôvodov nebol na tréningu vždy plánovaný počet
hráčok. Naše pôsobenie v suťažných zápasoch na tomto zraze  z pohľadu výsledkov nehodnotíme
pozitívne.  Cieľom  bolo  uhrať čo  najlepšie  výsledky  proti  superkám
z Nemecka a Anglicka a proti  Izraelu výhra. Toto sa nám naplniť nepodarilo,  keďže sme proti
Nemkám a Angličankám prehrali výrazným rozdielom a proti Izraelkám sme uhrali iba remízu. Z
pohľadu  predvedenej  hry  a  z  pohľadu  organizácie  hry  v  prvých  dvoch  zápasoch  (Nemecko,
Anglicko) môžeme tento zraz hodnotiť vysoko pozitívne. Proti týmto silným superom sme dokázali
hrať veľmi  dobre  organizovane  a  sustredene.
V obrannej fáze sme sa prezentovali veľmi dobrou organizáciou hry. Z tohto pohľadu hodnotím
tento zraz ako jeden z najlepších zrazov a vystupení. O veľkom gólovom rozdiele v prvých dvoch
zápasoch rozhodla mentálna a fyzická pripravenosť hráčok. No potvrdilo sa, že ak sa dokážeme
koncentrovať a hrať zodpovedne a organizovane, tak dokážeme potrápiť aj silnejšieho supera. S
výkonom v poslednom zápase sme spokojní neboli. V obrannej fáze sme boli opäť zodpovední a
organizovaní, no robilo nám problém sa presadiť v utočnej fáze hry. Chýbala nám hráčka, ktorá by
dokázala spraviť v utočnej fáze hry niečo navyše, niečo, čo by pomohlo hre celého družstva. Do
buducna  odporučame pracovať na  mentálnej  príprave  hráčok  (hlavne  samostatná príprava  pred
zápasom), aby boli na ihrisku sebavedomejšie. K tomuto im môžu dopomôcť ťažké zápasy, aby si
uvedomili, že dokážu hrať aj so silnejším superom ak si primerane veria a následne poukázanie na
dobré veci, ktoré dokážu urobiť proti takýmto superom. Dlhodobo máme problém s pohybovou a
kondičnou pripravenosťou hráčok. Toto je odporučanie pre kluby, aby popri rozvoji technických
zručností sa venovali aj rozvoju mentálnej, pohybovej, kondičnej a v neposlednom rade aj taktickej
stránke. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu @: Schvaľovanie návrhu kompetencií člena VV SFZ – zástupcu trénerov 



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh kompetencií pre člena VV SFZ – zástupcu
trénerov:

- vo VV SFZ zastrešuje trénersko-metodicku oblasť, dozerá na činnosť Technické useku („TÚ“)

SFZ, najmä oddelenia vzdelávania trénerov,

- o činnosti v uvedených oblastiach informuje na zasadnutiach VV SFZ,

- spolupracuje, usmerňuje športovo-technicku a odbornu (trénersku, metodicku a vzdelávaciu)

činnosť TÚ SFZ

- zučastňuje sa porád reprezentačných trénerov, na ktorých prerokováva záležitosti týkajuce sa

reprezentačných výberov, 

- vykonáva konzultačnu a odborno-poradensku činnosť pre realizačné tímy všetkých

reprezentačných výberov SR,

- spolupracuje s hlavnými reprezentačnými trénermi mládežníckych výberov pri tvorbe

dlhodobých a operatívnych plánov prípravy reprezentačných družstiev,

- v spolupráci s technickým riaditeľom SFZ a viceprezidentom pre štátnu reprezentáciu

a medzinárodné vzťahy vyhodnocuje činnosť reprezentačných trénerov, vrátane výsledkov

všetkých mládežníckych a ženských reprezentačných tímov,

- po dohode s viceprezidentom pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy a technickým

riaditeľom SFZ sa zučastňuje sa kvalifikačných stretnutí a turnajov mládežníckych

reprezentácií v zahraničí v pozícii hlavného veduceho,

- v spolupráci s TÚ SFZ sa podieľa na zostavovaní termínovej listiny a riadení mládežníckych

republikových suťaží, mládežníckych reprezentačných družstiev U15 – U19 a regionálnych

výberov,

- spolupracuje s technickým riaditeľom a manažérom vzdelávania trénerov pri vzdelávaní,

školení, seminároch pre trénerov na všetkých kvalifikačných stupňoch v sulade s Konvenciou

trénerov UEFA,

- podieľa sa na organizácii vzdelávacích aktivít pre trénerov, edičnej činnosti ako aj tvorbe

koncepčných materiálov vo vzdelávaní, vykonáva lektorsku činnosť na školeniach trénerov,

- zučastňuje sa konferencií (seminárov) FIFA a UEFA, a dohliada nad prenosom najnovších

teoretických poznatkov do futbalového hnutia

- dohliada nad organizáciou všetkých druhov seminárov a workshopov na Slovensku,

študijných skupín Study group, ako aj učasti slovenských trénerov v zahraničí

- prostredníctvom trénerov a koordinátorov mládeže v regiónoch, koordinátorov mládeže v



kluboch a trénerov reprezentačných družstiev spolupracuje pri kontrole tréningového procesu

v kluboch, testovania a dokumentácie hráčov FA, ÚTM a pri licenčných auditoch,

- je garantom projektov Strategického plánu SFZ, týkajucich sa činnosti SFZ v trénersko-

metodickej oblasti,

- v spolupráci s TÚ sa podieľa na príprave rozpočtu vzdelávania trénerov na príslušný rok,

spoluzodpovedá za jeho plnenie, o ktorom je priebežne informovaný,

- podľa potreby spolupracuje s prezidentom a generálnym sekretárom SFZ aj v iných

oblastiach činnosti SFZ (profesionálny futbal, organizácia podujatí, republikové suťaže,

marketing, infraštruktura).

V rámci diskusie k tomuto bodu vystupili dvaja členovia VV SFZ s návrhom na doplnenie 
kompetencií o následovný text:

- spolupracuje s technickým riaditeľom a viceprezidentom pre štátnu reprezentáciu

a medzinárodné vzťahy na návrhu personálneho obsadenia jednotlivých členov realizačných

tímov všetkých reprezentačných výberov mládeže (K. Belaník),

- pravidelne (minimálne 1-krát ročne) sa stretáva a priebežne komunikuje s predsedami

jednotlivých trénersko-metodických komisií RFZ (Jozef Paršo).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh kompetencií člena VV SFZ – zástupcu trénerov s pripomienkami

vznesenými priamo na zasadnutí.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Informácia o príprave súažných podkladov k verejnému obstarávaniu v projekte

výstavby 4 tréningových ihrísk s umelou trávou

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne riadenie
Petrovi  Dedíkovi,  ktorý  informoval,  že  komisia  na  prípravu  podkladov  a vyhodnotenie  ponuk
v rámci verejného obstarávania pre výstavbu 4 ihrísk s umelou trávou, ktorej zloženie schválil VV
SFZ na svojom zasadnutí  dňa 12.3.2018, sa stretla  niekoľkokrát za učelom prípravy suťažných
podkladov,  vrátane  podmienok  učasti  a stanovenie  kritérií  na  vyhodnotenie  ponuk.   Tie  budu
následne predmetom schvaľovania VV SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam.



Členovia VV SFZ zároveň priamo na zasadnutí podpísali „Čestné vyhlásenie osoby oboznámenej s
informáciami  týkajucimi  sa verejného obstarávania“,  teda  zachovanie  mlčanlivosti  s  dôvernými
informáciami.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV  SFZ berie  na  vedomie  informáciu  o  príprave  súažných  podkladov  k  verejnému

obstarávaniu v projekte výstavby 4 tréningových ihrísk s umelou trávou. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Doplňujuce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  právnemu  expertovi  a  projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v stanovenom termíne nebol na
SFZ doručený  žiadny  návrh  na  člena  Komisie  partnerov  SFZ,  preto  bolo  odporučené  predĺžiť
termín na zasielanie návrhov do 29.05.2018.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ odkladá  doplňujuce  ustanovovanie  členov  Komisie  partnerov  SFZ na  junové

zasadnutie.  V tejto  suvislosti  vyzýva  členov  SFZ  aby  návrhy  kandidátov  na  funkcie

ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 29.05.2018 do

23:59 hod.  na e-mailovu  adresu  volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby

2018“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na Výkonný výbor SFZ. 

2) VV SFZ oznamuje  že  pokiaľ  navrhovaná osoba nie  je  členom SFZ  je  potrebné  aby

predložila dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 9: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  právnemu  expertovi  a  projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že podľa čl. 45 ods. 1 Stanov SFZ
zostaví  generálny  sekretár  program na  základe  návrhov  výkonného  výboru,  riadnych  členov  a
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ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa čl. 45 ods. 2 stanov SFZ môže byť program
konferencie na začiatku konferencie na návrh prezidenta alebo delegáta.

Podľa  čl.  51  ods.  2  písm.  i.)  Stanov  SFZ  výkonný  výbor  pripravuje  a  zvoláva  zasadnutia
konferencie.

Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi VV
SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, na ktorom
rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen návrhovej komisie su
zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie a štyria členovia návrhovej
komisie su zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej komisie za každý regionálny zväz) a
jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca návrhovej komisie su pracovníkmi aparátu
SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár. 

GS SFZ, prezident ÚLK a predsedovia RFZ navrhli za členov komisií nasledujucich zástupcov:

Mandátová komisia:

Miroslav Baxa (BFZ), Anton Laco (ZsFZ), Marián Petrok (SsFZ) Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan 
Vojtek (SFZ), Michal Mertinyák (ÚLK)

Návrhová komisia:

Milan Lônčík (BFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Vladimír Mušák (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Peter Dedík

(SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK)

Návrh programu zasadnutia Konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 28. juna 2018 v Bratislave bol

predložený nasledovne: 

1.    Otvorenie  (vrátane  vyhlásenia  o  zvolaní  v  zmysle  stanov,  správy  mandátovej  komisie  a

príhovorov hostí)

2.      Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii     

konferencie

3.      Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4.      Udeľovanie ocenení SFZ

5.      Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ

6.      Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ 

7.       Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2017

8.      Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na roky 2018-2022

9.      Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018-2022



10.   Schvaľovanie návrhu na upravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od

suťažného ročníka 2019/20

11.   Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov 

SFZ a o spôsobe použitia členského

12.   Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a 

písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 354/2016 Z. z.

13.    Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej učtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing,

s.r.o. pre rok 2018, vrátane overenia výročnej správy SFZ za rok 2017

14.   Schvaľovanie  učtovnej  závierky  a správy  audítora,  schválenie  rozdelenia  hospodárskeho

výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2017

15.    Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

16.    Doplňujuca voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov

17.    Doplňujuca voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)

18.    Doplňujuca voľba náhradníka kontrolóra SFZ (podpredsedu revíznej komisie SFZ)

19.    Schvaľovanie  návrhu  na  riešenie  nárokov  asociácia  na  solidárny  príspevok  a výchovné

v prípade zániku členstva v SFZ  

20.    Diskusia

21.    Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ odporuča delegátom Konferencie SFZ schválí návrh programu Konferencie SFZ 

ktorá sa uskutoční dňa 28. juna 2018 v rratislave.

2) VV SFZ odporuča delegátom Konferencie SFZ schválí členov návrhovej komisie 

a mandátovej komisie  ako aj overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení:

Mandátová komisia:

Miroslav raxa (rFZ)  Anton Laco (ZsFZ)  Marián Petrok (SsFZ) Jaroslav Švarc (VsFZ)  

Milan Vojtek (SFZ)  Michal Mertinyák (ÚLK)

Návrhová komisia:

Milan Lônčík (rFZ)  Ervín Kiss (ZsFZ)  Vladimír Mušák (SsFZ)  Ján Džubák (VsFZ)  Peter

Dedík (SFZ)  Rastislav Otruba (ÚLK)

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 



Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu Smernice o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov  

pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ – zástupcovi rozhodcov 
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh Smernice o odbornej príprave a spôsobilosti 
rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich 
činnosti.

Táto smernica upravuje:

a)    postup,  organizáciu,  obsah  a  rozsah  odbornej  prípravy  pre  nadobudnutie  odbornej
spôsobilosti rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora vzdelávania,

b)    postup,  organizáciu,  obsah a rozsah odbornej  prípravy na opakované overenie odbornej
spôsobilosti rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora vzdelávania,

c)     priebeh  a obsah  záverečných skušok na  získanie  a zachovanie  si  odbornej  spôsobilosti
rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora vzdelávania,

d)    náležitosti  licencií  o odbornej  spôsobilosti  rozhodcu,  pozorovateľa  rozhodcov  a lektora
vzdelávania,

e)    podmienky  na  vykonávanie  činnosti  rozhodcu,  pozorovateľa  rozhodcov  a  lektora
vzdelávania,

f)   pôsobnosť  komisie  rozhodcov  Slovenského  futbalového  zväzu  (ďalej  len  „KR SFZ“)  a
komisií  rozhodcov  regionálnych  futbalových  zväzov  (ďalej  len  „KR  RFZ“)  a komisií
rozhodcov  oblastných  futbalových  zväzov  (ďalej  len  „KR  ObFZ“)  pri  zabezpečovaní
odbornej  prípravy,  opakovanej  odbornej  prípravy  a vykonania  záverečných  skušok
uchádzačov o odbornu spôsobilosť na výkon rozhodcu, pozorovateľa rozhodcov a lektora
vzdelávania.

V rámci diskusie k tomuto bodu požiadali členovia VV SFZ, aby bola zjednotená pojmológia v
texte a upravené odkazy k poznámkam pod čiarou.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV  SFZ schvaľuje  návrh  Smernice  o  odbornej  príprave  a  spôsobilosti  rozhodcov 

pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti s

pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0



Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K  bodu  11:  Schvaľovanie  návrhu  na  zmenu  a  doplnenie  Smernice  SFZ  o činnosti

sprostredkovateľov 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky  Petrovi  Sepešimu,  ktorý  informoval,  že  uvedený  návrh  na  zmenu  a doplnenie  smernice
vychádza z požiadavky FIFA na upravu obsahu smernice, a to vekovej hranice z 15 rokov na 18
rokov(napríklad pri uzatváraní sprostredkovateľských zmluv).  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o športových odborníkoch 

v rámci SFZ a členov SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi  Sepešimu,  ktorý informoval,  že  návrh na zmenu a doplnenie smernice vychádza
z prijatia  Smernice  o odbornej  príprave  a spôsobilosti  rozhodcov,  pozorovateľov  rozhodcov
a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti, kde sa zavádza všeobecný pojem
„lektor vzdelávania“. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o športových odborníkoch v rámci

SFZ a členov SFZ.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na obsadenie 1. ligy žiakov v súažnom ročníku 2018/2019

Bod otvoril  prezident  SFZ Ján Kováčik.  Odovzdal slovo riaditeľovi Technického useku SFZ p.
Jánovi  Gregušovi,  ktorý  informoval,  že  v záujme  podpory  a  rozvoja  mládežníckeho  futbalu
Technický usek SFZ navrhuje možnosť doplnenia 1. LŽ vybranými klubmi s licenciou Čakateľa. Z
1. LŽ nie je možné vzhľadom na 3 – ročnu platnosť licencií ÚTM (potreba stability práce vo FK)
počas platnosti licencie na základe športového kritéria vypadnuť. FK môže byť zo suťaže vylučený



a môže mu byť odobratá licencia ÚTM len na základe hrubého porušovania licenčného systému
mládeže SFZ. Na základe kvality podmienok a práce s mládežou je v každom RFZ niekoľko FK,
ktoré už v sučasnosti su blízko k splneniu podmienok na udelenie licencie ÚTM. Sučasný systém
ponuka  možnosť  doplniť  I.  LŽ  futbalovými  klubmi  s  licenciou  Čakateľa,  kde  im  môže  byť
vzhľadom k nastavenému a schválenému financovaniu ponuknutá učasť v suťaži (1. LŽ), ale počas
trojročného obdobia platnosti licencií bez nároku na licenciu ÚTM a výšku finančného príspevku
pre  ÚTM.  V praxi  to  znamená,  že  FK  môžu  hrať  suťaž  bez  nároku  na  zvýšenie  finančného
príspevku a nároku na udelenie licencie ÚTM. 

Na základe už vykonaných kontrolných návštev, sledovania práce klubov s mládežou v minulosti,
športových výsledkov, personálneho obsadenia, počtov hráčov v jednotlivých vekových kategóriách
a zodpovedajucej infraštruktury maju k splneniu podmienok potrebných na udelenie licencie ÚTM
blízko tieto FK:

VsFZ: Fo Lokomotíva Košice  FK Košice – rarca 

SsFZ: FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa  MFK oatran Liptovský Mikuláš 

ZsFZ: Fo raník Prievidza  FK Dubnica.

Zároveň TÚ SFZ navrhuje tieto futbalové kluby zaradiť od suťažného ročníka 2018 / 2019 do 1.
ligy  žiakov  (SŽ  a MŽ).  Všetky  navrhnuté  futbalové  kluby  suťaž  chcu  hrať  aj  bez  nároku  na
finančný príspevok ÚTM.

V rámci  diskusie  k  tomuto  budu  programu,  požiadali  členovia  VV SFZ,  aby  bol  tento  návrh
opakovane  odkomunikovaný  Technickým  usekom  SFZ  so  športovými  riaditeľmi  klubov  a
predložený na schválenie na junovom zasadnutí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na zmenu obsadenia 1.  ligy žiakov v súažnom

ročníku 2018/2019 na junové zasadnutie.

2)  VV SFZ ukladá  povinnoś  riaditeľovi  oechnického  useku  SFZ opakovane  preroková

predložený návrh so športovými riaditeľmi klubov Fortuna ligy v termíne do 24. mája 2018.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14: Správa Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2017

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  právnemu  expertovi  a  projektovému
manažérovi  SFZ  Jaroslavovi  Rybánskemu,  ktorý  predstavil  Správu  Komory  SFZ  pre  riešenie
sporov za rok 2017. 



Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokuvať a rozhodovať spory medzi
členmi  SFZ  vyplývajuce  zo  zmluvných  vzťahov  a  z  povinností uložených  predpismi a
rozhodnutiami SFZ.

Konania vedené pred komorou su rozdelené do nasledujucich rovín: 

a) klasické sporové konanie 

b) konanie vo veciach odstupného za amatéra 

Predseda komory si dovolil vo svojej správe skonštatovať, že pri všetkých klasických sporových
konaniach mala primeraný reakčný čas (t. j.  ak bol doručený návrh na začatie konania, komora
vykonala prvý ukon do 10 dní odo dňa podania tohto návrhu). Priemerný celkový čas klasického
sporového konania (prípady uvedené v písm. a) je 10 – 15 týždňov. V porovnaní s rokom 2015
zaznamenala nárast klasických sporových konaní. 

Pri odstupnom za hráča tento reakčný čas nebol dodržaný z dôvodu nejasnosti určenia kompetencie,
kto má predmetné spory riešiť (či komora alebo Disciplinárna komisia SFZ). Je možné konštatovať,
že iniciovanie uvedených sporov bolo spôsobené najmä nedostatočnou komunikáciou klubov medzi
sebou pred začatím konania. Predseda komory konštatuje, že v porovnaní s rokom 2015 komora
zaznamenala nárast konanívo veciach odstupného za amatéra. 

Na základe vyššie uvedenej nejasnosti  určenia kompetencie orgánov na riešenie sporov SFZ sa
uskutočnila odborná diskusia o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného
za  amatéra  podľa  predpisov SFZ.  Aj  z  dôvodu zaťaženia  komory  vysokým počtom podaní vo
veciach odstupného za amatéra zainteresovaní dospeli k záveru, že v záujme lepšieho fungovania
systému orgánov SFZ a ich zaťaženosti bude efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti
člena SFZ spočívajuceho v neuhradení odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ riešiť
prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a ObFZ).  Vyššie uvedené rozhodnutie  bolo
uverejnené ako  oznámenie  v  Úradnej  správe  č.  6  zo  dňa  05.08.2017  a  komunikované
prostredníctvom helpdesku. 

Členovia  VV SFZ v  rámci  diskusie  k  tomuto  budu  požiadali,  aby  bola  do  buducnosti  správa
vypracovaná detailnejšie (napr. priemerná doba konania prípadu, porovnanie s minulosťou).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV  SFZ berie  na  vedomie  Správu  Komory  SFZ  pre  riešenie  sporov  za  rok  2017  s

pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Informáciu o udelení licencií pre Fortuna ligu a súaže UEFA v prvostupňovom

konaní



Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval,  že  podľa  schváleného  harmonogramu  licenčného  konania  v licenčnom  cykle
2017/2018, dňa 24. 4. 2018 zasadal v sídle SFZ Prvostupňový orgán licenčného konania (ďalej len
POLK),  aby  prerokoval  podkladovu  správu  manažéra  klubového  licenčného  systému  SFZ  a
licenčnej komisie SFZ (ďalej len LcK) o preverení plnenia požiadaviek licenčných kritérií klubmi
FORTUNA ligy (ďalej len FL), žiadajucimi o udelenie licencie pre klubové suťaže UEFA a   FL
suťažného ročníka 2018/2019 a  rozhodol o ich udelení/neudelení v prvostupňovom konaní. 
Na rokovaní POLK sa rokovalo o každom klube osobitne. Rozhodnutia o udelení licencií POLK
prijal jednomyseľne, nikto z členov POLK nebol proti navrhovanému uzneseniu, ani sa nezdržal
hlasovania. Osoby prizvané na rokovanie POLK nemali právo hlasovať.

POLK rozhodol udelí licenciu týmto klubom FL: ŠK SLOVAN BRATISLAVA, FK DAC 1904
DUNAJSKÁ STREDA, MFK ZEMPLÍN MICHALOVCE, FK ŽELEZIARNE   PODBREZOVÁ,
1. FC TATRAN PREŠOV, MFK RUŽOMBEROK, FK SENICA, AS TRENČÍN, FC SPARTAK
TRNAVA,  FC  ViOn  ZLATÉ  MORAVCE-VRÁBLE  a MŠK  ŽILINA,  ktoré  splnili  všetky
minimálne požiadavky licenčných kritérií pre jej udelenie.

V     prípade   Fo SPARoAK oRNAVA   POLK akceptoval odporučanie LcK udeliť klubu licenciu, po  
hlasovaní  členov  komisie  „per  rollam“,  vykonané  v     dňoch  19.  –  23.  4.  2018,  a     to  na  základe  
preukázania uhrady záväzku vo výške 10     711,24 € voči FK Senica, ako výchovné za hráča Olivera  
Jansa,  na  základe  písomnej  komunikácie  klubov  zo  dňa  27.  3.  2018.  Doplnený  dokument  bol
odsuhlasený preverujucim finančným odborníkom LcK      a     uhrada záväzku overená aj u     FK Senica.  

POLK  rozhodol  neudeliť  licenciu  klubu  Fo  NIoRA,  ktorý  nesplnil  minimálne  požiadavky
finančných licenčných kritérií,  najmä z dôvodu nekompletnej  finančnej  licenčnej  dokumentácie,
ktorá nebola doplnená v požadovanom termíne a rozsahu. 

Všetky kluby boli ešte v deň rokovania POLK o výsledkoch prvostupňového konania informované 
zaslaním písomného rozhodnutia POLK o udelení/neudelení licencie elektronickou poštou a dňa 25.
4.  2018  im  originál  rozhodnutia  POLK  (tzv.  licencia)  bol  vo  vytlačenej  verzii  odoslaný  aj
doporučenou poštou. 

POLK v rozhodnutí o udelení licencie uložil klubom nasledovné opatrenia:

1) Povinné predkladanie aktualizovaných štvrťročných finančných informácií  do buducnosti,  na
základe výsledkov finančného preverovania, výroku audítora k auditu učtovnej závierky klubu za
rok  2017  a  porušovania  minimálne  jedného  kontrolného  finančného  indikátora,  bolo  uložené
klubom FK DAo 1904 Dunajská Streda  1. Fo oatran Prešov  MFK Ružomberok  FK Senica 

AS orenčín a Fo Spartak ornava.

2) Predloženie platnej dokumentácie, potrebnej na obnovenie alebo vystavenie Certifikátu hlavného
štadióna bolo k 31. 5. 2018 uložené klubom FK Senica  AS orenčín a MŠK Žilina  k 30. 6. 2018
klubu FK DAo 1904 Dunajská Streda a  k  31. 12. 2018 klubu MFK Ružomberok.

3) Klubu  MŠK  Žilina  bola  do začiatku  novej  licenčnej  sezóny  2018/2019  uložená  povinnosť
obnovenia platnosti FIFA QUALIoY PRO FIELD oERoIFIoAoE  platného do 6. 7. 2018.

 Klub  Fo NIoRA,  ktorý  nezískal  licenciu  v prvostupňovom konaní,  má právo  do 10.  5.  2018

(vrátane) podá odvolanie voči rozhodnutiu POLK Odvolaciemu orgánu licenčného konania (ďalej
len OOLK), o čom bol informovaný v sprievodnom liste k rozhodnutiu POLK o neudelení licencie. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o udelení licencií pre Fortuna ligu a súaže UEFA v

prvostupňovom konaní.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 1@:  Informácia  o riešení  nároku  asociácie  na  solidárny  príspevok  a výchovné  pri

zániku členstva v SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal  slovo členov VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval, že  Stanovy SFZ upravuju postup pri pasivite klubu -
riadneho člena SFZ nasledovne:

V zmysle čl. 25 ods. 5 a 6 Stanov SFZ:

„5. Čl-�srvo sa pozasrav%-

a.     	l-�ov̌ SFZl kror� �-zaplařl 	l-�sk� prisp-vok SFZ; 	l-�srvo sa pozasrav%- 

a%róařcky po ́�r�ó %ply�%ri l-hory %r	-�- vo v�zv- �a zaplar-�̌- 	l-�skeho prisp-vk%l

�̌- krar$- ako 30 d�il zasla�- prosrr-d�icrvó ISSF a pozasrav-�̌- 	l-�srva rrv� do dňa 

uhrady 	l-�skeho prisp-vk% al-bo do dňa z��̌k% 	l-�srva v SFZl

b.     řad�-́% 	l-�ov̌l kror� �-přhl�šl žad�- svo- dr%zsrvo do sutaz- řad-�- SFZ al-bo

	l-�ó  SFZ;  	l-�srvo  sa  pozasrav%-  a%róařcky  po  %ply�%ri  posl-d�eho  r-ŕi�%  �a

přhl�s-�̌- dr%zsř-v do sutaz- a pozasrav-�̌- rrv� do poda�̌a přhl�$ky do sutaz- al-bo do

dňa z��̌k% 	l-�srva v SFZ.

6.  Čl-� SFZl kroré% bolo pozasrav-�e 	l-�srvol  srr�ca pr�va 	l-�a SFZl krore ́% př��l-ža

podla pr-dp̌sov SFZl vr�ra�- pr�va �a vyko��va�̌- $porrov- 	̌��osř v r�́č SFZl ak v�ko���

v�bor  �-rozhod�-  ̌�ak.  Čl-�  SFZl  kroré% bolo  pozasrav-�e  	l-�srvol  sa  vyz�a	i  v  ISSF ako

�-akriv�y 	l-� SFZ..

V zmysle čl. 26 Stanov SFZ:

„1. Čl-� SFZ ́.z- byt vylu	-�� zo SFZl ak

a)    …

b)    …

c)     �-přhl�šl žad�- svo- dr%zsrvo do sutaz- řad-�- SFZ al-bo 	l-�ó SFZ v dvoch po

s-b- �asl-d%učch sutaz��ch ro	�ikoch..

Právny základ navrhovaného postupu v predpisoch FIFA a SFZ:



V źysl- prilohy 5 bod 2 ods. 3 FIFA RSTP:

"A� assočařo� ̌s -�řrl-d ro r-c-̌v- rh- proporřo� o  soľdařry co�rřb%řo� wȟch ̌� př�čpl-

wo%ld b- d%- ro o�- o  ̌rs a  ̌ľar-d cl%bsl ̌  ̌r ca� prov̌d- -v̌d-�c- rhar rh- cl%b ̌� q%-sřo� –

wȟch was ̌�volv-d ̌� rh- pro -sšo�al’s rrǎ�̌�g a�d -d%cařo� – has ̌� rh- ́-a�ř́- c-as-d ro

parřčpar-  ̌�  orga�̌s-d   oorball  a�d/or  �o  lo�g-r  -x̌srs  d%-  rol  ̌�  parřc%larl  ba�kr%prcyl

ľq%̌dařo�l ďssol%řo� or loss o  a  ̌ľařo�. Tȟs soľdařry co�rřb%řo� shall b- r-s-rv-d  or yo%rh

 oorball d-v-loṕ-�r prográ́-s ̌� rh- assočařo�(s) ̌� q%-sřo�."

Pr-klad:

„Zväz  -  opr�v�-��  �adob%d�ut  poď-l  z  prisp-vk%  soľdařryl  kror�  v  z�sad- parri  -d�é% z

	l-�sk�ch  kl%bov  zväz%l  ak  (zväz)  pr-%k�z-  d.kazl  z-  pr-d́-r��  kl%b  –  kror�  sa  poď-lal  �a

rre�̌�govó proc-s- a v�chov- pro -šo��l�-ho hr�	a – sa ́-dž	asó pr-sral zu	asrňovat �a

orga�̌zova�ó  %rbal-  a/al-bo v̌ac �--x̌sr%-  (b-z  pr�v�-ho ��sr%pc%)l  a  ro  �áä z d.vod%l

ba�kror%l ľkv̌d�č-l zr%$-�̌a al-bo srrary sp.sob̌losř byt 	l-�ó (prisl%$�eho  %rbaloveho zväz%).

Tak�ro prisp-vok soľdařry ́� byt %r	-�� pr- prográy podpor%uc- rozvo ́l�d-z�ick-ho  %rbal%

v pr-d́-r��ch zväzoch..

V źysl- prilohy 4 bod 3 ods. 4 FIFA RSTP:

"A� assočařo� ̌s -�řrl-d ro r-c-̌v- rh- rrǎ�̌�g cóp-�sařo� wȟch ̌� př�čpl- wo%ld b- d%- ro

o�- o  ̌rs a  ̌ľar-d cl%bsl ̌  ̌r  ca� prov̌d- -v̌d-�c- rhar rh- cl%b ̌� q%-sřo� – w̌rh wȟch rh-

pro -sšo�al was r-ǧsr-r-d a�d rrǎ�-d – has ̌� rh- ́-a�ř́- c-as-d ro parřčpar- ̌� orga�̌s-d

 oorball a�d/ or �o lo�g-r -x̌srs d%- rol ̌� parřc%larl ba�kr%prcyl ľq%̌dařo�l ďssol%řo� or loss o 

a  ̌ľařo�. Tȟs cóp-�sařo� shall b- r-s-rv-d  or yo%rh  oorball d-v-loṕ-�r prográ́-s ̌� rh-

assočařo�(s) ̌� q%-sřo�..

Pr-klad:

„Zväz - opr�v�-�� �adob%d�ut v�chod�el krore v z�sad- parri -d�é% z 	l-�sk�ch kl%bov zväz%l

ak (zväz) pr-%k�z- d.kazl z- pr-d́-r�� kl%b – kror� sa poď-lal �a rre�̌�govó proc-s- a v�chov-

pro -šo��l�-ho hr�	a – sa ́-dž	asó pr-sral zu	asrňovat �a orga�̌zova�ó  %rbal- a/al-bo v̌ac

�--x̌sr%-  (b-z  pr�v�-ho ��sr%pc%)l  a  ro  �áä z  d.vod%l  ba�kror%l  ľkv̌d�č-l  zr%$-�̌a  al-bo

srrary sp.sob̌losř byt 	l-�ó (prisl%$�eho  %rbaloveho zväz%). Takero v�chov�e ́� byt %r	-�e pr-

prográy podpor%uc- rozvo ́l�d-z�ick-ho  %rbal%..

V zmysle čl. 38 ods. 2 Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej len: „RaPP“):

„(2)  N�rok  �a  soľd�r�y  prisp-vok  vz�̌k�  kl%ból  krore  sa  poď-laľ  �a  v�chov-  hr�	al  k-d

pro -šo��l  pr-sr%p%-  po	as  rrva�̌a  źl%vy  do  ̌�eho  kl%b%  za  odplar%.  Nov�  kl%b  v  rakóro

pripad- odpo	ira 5% z c-lkov- s%́y rak-ro odplary okr-́ v�chov�eho a rozd-li v�sl-d�u s%́%

ako  soľd�r�y  prisp-vok  ́-dž  kl%byl  krore  sa  poď-laľ  �a  v�chov-  hr�	a  po	as  sutaz��ch

ro	�ikovl v kror�ch hr�	 došahol od 12 do 23 rokov v-k%...

V zmysle čl. 38 ods. 6 RaPP:

„(6) Ak kl%bl kror� by ̌�ak ́al ��rok �a soľd�r�y prisp-vokl za�̌kol b-z pr�v�-ho ��sr%pc% al-bo

�̌- - akriv�yl ��rok �a zaplar-�̌- soľd�r�-ho prisp-vk% ́� SFZl kror� ř-ro prosrř-dky po%ž- v

r�́č v�chov�eho  o�d% al-bo �a rozvo ́l�d-z�ick-ho  %rbal%..

INÉ zistenia:



V čl. 38 ods. 6 RaPP SFZ treba slová "výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu"
nahradiť slovami "fondu podpory mládežníckeho futbalu" a text v poznámke pod čiarou k odkazu
34) zmeniť na "čl. 67 ods. 5 stanov SFZ", aby nám to korešpondovalo so stanovami SFZ.

V suvislosti  s uvedeným  bolo  odporučené,  aby  VV  SFZ  uložil  generálnemu  sekretárovi  SFZ
zabezpečiť rozposlanie informácie povinným  subjektom na vyplatenie výchovného a solidárneho
príspevku  o tom,  že  člen  SFZ oprávnený  na  prijatie  takéhoto  nároku  má pozastavené  členstvo
v SFZ. Riešenie otázky zániku členstva v SFZ je v právomoci Konferencie SFZ.

Zároveň bolo navrhnuté, aby VV SFZ odporučil Konferencii SFZ uložiť generálnemu sekretárovi
SFZ povinnosť, aby matrika SFZ pri všetkých hráčoch registrovaných za kluby, ktorých členstvo v
SFZ zaniklo vrátane ich právnych predchodcov (rozhodujuce je rovnaké IČO), v sulade s čl. 38 ods.
5 RaPP SFZ, bodom 2 ods. 3 prílohy 5 FIFA RSTP a bodom 3 ods. 4 prílohy 4 FIFA RSTP zapísala
Slovenský futbalový zväz ako subjekt, ktorý má nárok na solidárny príspevok od vykonania zápisu
zmeny a aby táto zmena bola zapísaná aj do hráčskych pasov bývalých hráčov týchto klubov, ktorí
pôsobia alebo budu pôsobiť v zahraničí.

Zároveň bolo dohodnuté, že tento materiál sa dopracuje a predloží delegátom Konferencie SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o riešení nároku asociácie na solidárny príspevok a

výchovné pri zániku členstva v SFZ. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Informácia o stave implementácie projektu s názvom: "Vzdelávací a skušobný 

modul k organizovaniu verejných športových podujatí“

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval, že cieľom projektu je vytvorenie novej modernej vzdelávacej platformy, ktorá bude
zároveň aj  pracovným nástrojom pre  vzdelávanie usporiadateľskej  služby vo futbale,  kde budu
systematicky zatriedené poznatky z odborných oblastí uvedených v § 13 ods. 5 zákona č. 1/2014 Z.
z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Sučasťou vzdelávacej platformy je už od minulého roka vytvorený základný IT modul na vykonanie
písomnej  časti  skušky  formou  testu  pre  hlavného  usporiadateľa  (§  10  ods.  7),  bezpečnostného
manažéra (§ 11 ods. 5), usporiadateľa (§ 12 ods. 3) a delegáta zväzu (§ 13a ods. 4), ako aj ich ďalšie
pravidelné preskušavanie každé štyri roky (§ 13 ods. 6). V sučasnej dobe bol správca nového IT
modulu informovaný, že je potrebné preklopiť pôvodný už implementovaný systém vzdelávania
vypracovaný  v  sulade  s  jednotnými  pravidlami  pre  používanie  testov  na  prípravu  a  skušku
uchádzačov  schválenými  dňa  4.  jula  2014  a  aktualizovaný  odbornou  komisiou  vymenovanou
prezidentom Policajného zboru podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z. z.).  do nového IT modulu.
Neskôr po prijatí a schválení nevyhnutných zmien v novele Zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní
verejných športových podujatí reagujuce na potreby zmien vzdelávania členov usporiadateľských
služieb, vypracovávaním jednotlivých pravidiel vzdelávania samostatne NŠZ a ŠZ pre jednotlivé



športy  a zmene  pôsobnosti  odbornej  komisie  bude  potrebné  zosuladiť  vzdelávanie  na  základe
doručených  materiálov  UEFA  a Stáleho  výboru  Rady  Európy  vypracovaných  pre  futbalové
asociácie. 

V suvislosti s uvedeným postupom bude následne preklopená už vypracovaná a aj schválená VV
SFZ  Smernica  s názvom  „Odborná  príprava  na  nadobudnutie  odbornej  spôsobilosti  na  výkon
činnosti usporiadateľskej služby“, do nového IT modulu vzdelávania pre potreby SFZ. Uvedená
SFZ smernica vzdelávania obsahuje 8 modulov, 160 testových otázok a odráža zosumarizovaných
3o rokov „best practise“ vzdelávania UEFA, ktoré boli doručené expertmi UEFA počas 5 dňového
seminára v Bratislave s názvom „Train the trainers Course for Stewarding 2016“. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o stave implementácie projektu s názvom: "Vzdelávací

a skušobný modul k organizovaniu verejných športových podujatí“. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Informácia zo zasadnutia 54. Valného zhromaždenia SOV

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval  o záveroch  54. Valného zhromaždenia SOV.  Jedným z hlavných bodov 54. Valného
zhromaždenia  SOV bolo oficiálne  hodnotenie  slovenskej  učasti  na  ZOH  2018,  ktoré  predložil
veduci slovenskej výpravy a športový riaditeľ  SOV Roman Buček.  Objem celkových výdavkov,
suvisiacich  so  zabezpečením učasti  slovenskej  výpravy  na  ZOH v Pjongčangu  aj  so  samotnou
učasťou (vrátane odmien),  dosiahol 1.863.241 eur,  pričom z vlastných zdrojov SOV bola takmer
polovica celkovej sumy (vyše 925-tisíc eur). Vyše 977-tisíc eur bola celková výška štátnych dotácií.
V programe bola aj voľba jedného nového člena dozornej rady SOV. V januári bol totiž za predsedu
DR SOV zvolený dovtedajší člen rady Ján Mižur, v dôsledku čoho sa jedno miesto uvoľnilo. Voľba
bola iba formalitou, pretože prihlásený bol jediný kandidát – Tibor Hubík, navrhnutý Slovenskou
golfovou asociáciou. Z 89 odovzdaných platných hlasov získal 81.
Prezident SOV Anton Siekel znovu potvrdil ambíciu SOV byť lídrom procesu utvorenia strešnej
organizácie slovenského športu.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia 54. 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 19: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca apríl 2018

Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR v mesiaci máj.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR

za obdobie mesiaca apríl 2018.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20: Informácia o výsledku rokovania ohľadom obsadenia pozície reprezentačného 

trénera SR U21

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že absolvoval spoločne s viceprezidentom SFZ
pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karolom Belaníkom stretnutie s trénerom MŠK
Žilina  p.  Adriánom Guľom,  ktorému  ponukli  možnosť  zaoberať  sa  uvahou  obsadením pozície
reprezentačného trénera SR U21.
V prípade udelenia mandátu od členov VV SFZ, by došlo k ďalšiemu stretnutiu s ponukou nástupu
od 1. jula 2018, bez toho, aby si MŠK Žilina uplatnila akukoľvek možnosť uplatnenia kompenzácie.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



1)  VV  SFZ  na  vedomie  informáciu  o  výsledku  rokovania  ohľadom  obsadenia  pozície

reprezentačného trénera SR U21.

2) VV SFZ udeľuje mandát pre prezidenta SFZ na uzatvorenie zmluvy s p. Adriánom Guľom

ohľadom obsadenia pozície reprezentačného trénera SR U21. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 21: Informácia o výsledku rokovania ohľadom predaja nehnuteľností v majetku SFZ 

ktoré vyplynulo z uznesenia č. 58/18 VV SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že  na predchádzajucom zasadnutí VV SFZ

bolo  prijaté  uznesenie  č.  58/18  VV  SFZ,  ktorým  mu  bol  udelený  mandát  na  rokovanie  so

spoločnosťou ProTenement,a.s. o odpredaji nehnuteľností zapísaných na LV č. 1808 v katastrálnom

uzemí Chrenová, ktoré su v majetku SFZ.

Na stretnutí,  ktoré  absolvoval  so  zástupcami  spoločnosti  ProTenement,  a.s.  mu  bol  predložený

návrh na odkupenie nehnuteľností v majetku SFZ, zapísaných na LV č. 1808 za sumu, ktorá sa

rovná takmer 50 ročnému výnosu zo sučasného prenájmu uvedených nehnuteľností po odpočítaní

nákladov a platby dane z nehnuteľností.

Členovia VV SFZ návrh po krátkej diskusii a doplňujucich otázkach akceptovali.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1)  VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  výsledku  rokovania  ohľadom  predaja

nehnuteľností  v  majetku  SFZ  so  spoločnośou  Prooenement  a.s.    ktoré  vyplynulo  z

uznesenia č. 58/18 VV SFZ.

2)  VV  SFZ  udeľuje  mandát  pre  prezidenta  SFZ  na  uzatvorenie  zmluvy  o  prevode

nehnuteľností  zapísaných na LV č.  1808 v katastrálnom uzemí ohrenová so spoločnośou

Prooenement  a.s. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 22: Informácia o aktuálnom vývoji a možnostiach preśahovania sídla SFZ na 

Národný futbalový štadi?n

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v uplynulých dňoch sa na pôde MŠVVaŠ

SR uskutočnilo stretnutie za učelom poskytnutia informácií  v suvislosti s dokončením výstavby

Národného  futbalového  štadióna  v  Bratislave  a  dohody  o  možnom presťahovaní  sídla  SFZ na

štadión.

Podľa poskytnutých informácií od ministerstva, ak by došlo k presťahovaniu sídla SFZ na štadión a

bol by uzavretý nájomný vzťah na poskytnutie priestorov, ktorý by bol iný, ako za komerčných

podmienok, išlo by o nedovolenu štátnu pomoc.

Z tohto  dôvodu SFZ oslovilo  ministerstvo,  aby poskytlo tento  fakt  aj  v  písomnej  podobe,  aby

predstavitelia  SFZ  mohli  o  sučasnom  stave  a  situácii  komunikovať  so  zástupcami  VV SFZ a

následne s delegátmi Konferencie SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a možnostiach preśahovania sídla

SFZ na Národný futbalový štadi?n. 

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 12

Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 23: Diskusia

Návrh na vypracovanie smernice o udeľovaní ocenení SFZ

Juraj Jánošík:

Informoval ostatných členov VV SFZ, že na zasadnutí výkonného výboru BFZ bola prerokovaná
téma  ohľadom  udeľovania  ocenení  SFZ.  Na  základe  skuseností  z  predchádzajuceho  obdobia
požiadal, aby do buducnosti bola vypracovaná smernica, podľa ktorej sa určia jednotné a presné
pravidlá na udeľovanie zlatých, strieborných a bronzových odznakov SFZ.
V rámci diskusie sa členovia VV SFZ zhodli na tom, že prostredníctvom generálneho sekretára
požiadaju  Legislatívno-právne  oddelenie  SFZ  o  prípravu  uvedenej  smernice  s  tým,  že  bude
predložená na schválenie najneskôr do októbra 2018.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 1. mája 2018 v Malženiciach:

Uznesenie č. @2/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.



T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. @3/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. @4/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. @5/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR iU19.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. @@/18 VV SFZ:

VV  SFZ schvaľuje  návrh  kompetencií  člena  VV  SFZ  –  zástupcu  trénerov  s  pripomienkami

vznesenými priamo na zasadnutí. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. @7/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave suťažných podkladov k verejnému obstarávaniu v

projekte výstavby 4 tréningových ihrísk s umelou trávou. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. @8/18 VV SFZ:

1) VV SFZ odkladá doplňujuce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na junové zasadnutie.

V tejto suvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie ustanovované Výkonným

výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 29.05.2018 do 23:59 hod. na e-mailovu adresu

volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF cez

podanie na Výkonný výbor SFZ. 

mailto:volby@futbalsfz.sk


2) VV SFZ oznamuje, že pokiaľ navrhovaná osoba nie je členom SFZ, je potrebné, aby predložila

dokumenty vyžadované podľa čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. 

T: v texte

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. @9/18 VV SFZ:

1) VV SFZ odporuča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ, ktorá

sa uskutoční dňa 28. juna 2018 v Bratislave.

2) VV SFZ odporuča delegátom Konferencie SFZ schváliť členov návrhovej komisie a mandátovej 
komisie, ako aj overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia:

Miroslav Baxa (BFZ), Anton Laco (ZsFZ), Marián Petrok (SsFZ) Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan 
Vojtek (SFZ), Michal Mertinyák (ÚLK)

Návrhová komisia:

Milan Lônčík (BFZ), Ervín Kiss (ZsFZ), Vladimír Mušák (SsFZ), Ján Džubák (VsFZ), Peter Dedík 
(SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK)

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 70/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh Smernice o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov

rozhodcov a  lektorov vzdelávania  a  o  podmienkach vykonávania  ich  činnosti  s  pripomienkami

vznesenými priamo na zasadnutí.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 71/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice SFZ o činnosti sprostredkovateľov. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 72/18 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o športových odborníkoch v rámci SFZ a

členov SFZ.

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 73/18 VV SFZ:



1) VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na zmenu obsadenia 1. ligy žiakov v suťažnom ročníku

2018/2019 na junové zasadnutie.

2) VV SFZ ukladá povinnosť riaditeľovi Technického useku SFZ opakovane prerokovať predložený

návrh so športovými riaditeľmi klubov Fortuna ligy v termíne do 24. mája 2018.

T: v texte

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 74/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie Správu Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2017 s pripomienkami

vznesenými priamo na zasadnutí.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 75/18 VV SFZ:

VV SFZ berie  na  vedomie  informáciu  o  udelení  licencií  pre  Fortuna  ligu  a  suťaže  UEFA v

prvostupňovom konaní. 

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 7@/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o riešení nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné

pri zániku členstva v SFZ.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 77/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o stave implementácie projektu s názvom: "Vzdelávací a

skušobný modul k organizovaniu verejných športových podujatí“.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 78/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia 54. Valného zhromaždenia SOV.  

T: ihneď

Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 79/18 VV SFZ:

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za

obdobie mesiaca apríl 2018. 
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