
Zápisnica č. 03/19 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 12. marca 2019 v Bratislave 

  

Prítomní:               Ján Kováčik – prezident SFZ 

          Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ 

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

        Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK 

                                Tibor Végh - zástupca ÚLK 

                                Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK 

                                Petr Kašpar – zástupca ÚLK 

                                Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ 

          Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 

          Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ  

                                Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky 

                                Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov 

                                Dušan Radolský – zástupca trénerov 

                                   

Ospravedlnený:      nikto 

            

Prizvaní:               Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ  

        Štefan Vaľko –  kontrolór SFZ 

                                Peter Dedík – projektový manažér SFZ a zástupca GS SFZ            

                                Jaroslav Rybánsky – poradca prezidenta pre Legislatívno-právne otázky 

          Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia    

          Vladimír Medveď- manažér rozvoja rozhodcovstva 

                           

Program:  

1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia o príprave a realizácii projektu výstavby tréningových 

futbalových ihrísk s umelou trávou, financovaného z investičného programu 
UEFA HatTrick IV 

4. Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Asociáciou klubov 
II. futbalovej ligy 



5. Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného 
a prestupového poriadku SFZ 

6. Informácia o projekte implementácie systému videorozhodcu (VAR) 
7. Správa o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2018 
8. Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2018 
9. Informácia o priebehu a výsledku volieb do Komory SFZ pre riešenie sporov 
10. Informácia o doplnenom vypracovanom stanovisku Legislatívno-právnej 

a etickej komisie SFZ k výkladu pojmu „konflikt záujmov“ 
11. Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovenského pohára žien súťažného 

ročníka 2018/19 
12. Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 
13. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

mesiaca február 2019 
14. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ 
15. Informácia o výzve na predkladanie návrhov vyznamenaní a ocenení SOŠV 

za rok 2018 
16. Diskusia 

 
K bodu 1: Schvaľovanie návrhu programu 

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

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení vykonal GS SFZ Jozef Kliment. 

Uznesenie č. 119/18 VV SFZ: 
1) VV SFZ berie na vedomie analýzu II. ligy dospelých v súťažnom ročníku 2017/18. 
2) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ  a riaditeľovi Technického úseku SFZ 
prerokovať s komisiou  SFZ pre riadenie II. ligy odporúčania: 

a) aby v druhej najvyššej súťaži nastupovali v základnej zostave dvaja hráči do 21 rokov 

b) obmedziť počet zahraničných hráčov mimo EÚ v súťažných stretnutiach 2 ligy na 



maximálne 3 hráčov na hracej ploche. 

3) VV SFZ ukladá predkladateľovi pripraviť tento materiál na septembrové zasadnutie, s tým 
že po schválení by mal účinnosť od súťažného ročníka 2019/20. 

           T: v texte 

          Z: Jozef Kliment 
Úloha trvá. 
Informácia k aktuálnemu stavu bola poskytnutá priamo na zasadnutí. Ako samostatný bod 
programu bola predložená zmluva o spolupráci medzi SFZ a Asociáciou klubov II. futbalovej 
ligy. 
 
Uznesenie č. 126/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na 
výstavbu tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou. 

2) VV SFZ stanovuje deň 31. január 2019 za konečný termín na predloženie stavebného 
povolenia v projekte výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou financovaného 
z projektu UEFA HatTrick IV. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 
Úloha trvá. 
Informácia o stave plnenia bola poskytnutá priamo na zasadnutí ako samostatný bod programu. 
 
Uznesenie č. 134/18 VV SFZ: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu k aktuálnym otázkam týkajúcich sa Registračného a 
prestupového poriadku SFZ. 

2) VV SFZ stanovuje termín 31. október 2018 na zasielanie pripomienok a návrhov k 
súčasnému zneniu Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

3) VV SFZ ukladá Generálnemu sekretárovi SFZ a vedúcemu legislatívno-právneho oddelenie 
SFZ zapracovať odôvodnené pripomienky a predložiť návrh novely Registračného a 
prestupového poriadku SFZ na decembrové zasadnutie. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 
Úloha trvá. 
Informácia o stave plnenia bola poskytnutá priamo na zasadnutí ako samostatný bod programu. 
 
 
 

Uznesenie č. 09/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na marcové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 



ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 5. marca 2019 
do 23:59 hod. Na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 
2018“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na VV 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. 

                                                                                                                      T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 
Úloha trvá. 

Ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ bolo zaradené ako samostatný bod programu 
priamo na zasadnutí. 
 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené. 
 

K bodu 3: Informácia o príprave a realizácii projektu výstavby tréningových futbalových 
ihrísk s umelou trávou, financovaného z investičného programu UEFA HatTrick IV 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval o aktuálnom stave projektu. 
 

1. Ku termínu stanovenému VV SFZ (31.1.2019) na zabezpečenie vydania stavebného 
povolenia na výstavbu umelých tréningových ihrísk v jednotlivých mestách bolo SFZ 
doručené právoplatné stavebné povolenie na realizáciu výstavby tréningového ihriska 
s umelou trávou v Šamoríne. 

2. Mesto Svidník požiadalo o predĺženie termínu predloženia stavebného povolenie do 
30.6.2019. 

3. Klub Union Nové Zámky ako náhradník v projekte predložil štúdiu výstavby 
tréningového ihriska s umelou trávou, ktorú SFZ po zapracovaní pripomienok 
odsúhlasil.  

V nadväznosti na predošlé uznesenia VV SFZ k danému projektu bolo navrhnuté, aby VV SFZ: 

• predĺžil termín na predloženie stavebného povolenia na výstavbu umelého tréningového 
ihriska v meste Svidník do 30.6.2019, 

• stanovil termín na predloženie stavebného povolenia na výstavbu umelého 
tréningového ihriska v meste Nové Zámky do 30.6.2019, 

• zrušil realizáciu projektov výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, 
financovaných z investičného programu UEFA HatTrick IV v mestách Brezno, Banská 
Bystrica a Komárno, 

• schválil zmenu alokácie nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekty výstavby 
umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ (Vysoké Tatry, Poprad, Košice). 

 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu výstavby 
tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, financovaného z investičného 
programu UEFA HatTrick IV. 

2) VV SFZ predlžuje termín na predloženie stavebného povolenia na výstavbu 
umelého tréningového ihriska v meste Svidník do 30.6.2019. 

3) VV SFZ stanovuje termín na predloženie stavebného povolenia na výstavbu 
umelého tréningového ihriska v meste Nové Zámky do 30.6.2019. 

4) VV SFZ ruší realizáciu projektov výstavby tréningových futbalových ihrísk 
s umelou trávou, financovaných z investičného programu UEFA HatTrick IV 
v mestách Brezno, Banská Bystrica a Komárno. 

5) VV SFZ schvaľuje zmenu alokácie nevyčerpaných finančných prostriedkov na 
projekty výstavby umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ (Vysoké Tatry, 
Poprad, Košice). 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Asociáciou klubov II. 
futbalovej ligy 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi GS SFZ pre operatívne 
riadenia Petrovi Dedíkovi, ktorý predstavil návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Asociáciou 
klubov II. futbalovej ligy (ďalej len „AK II. FL“) 

Zmluva definuje vzájomné práva a povinnosti subjektov. Upravuje najmä riadenie súťaže II. 
ligy, činnosť a riadenie komisií SFZ, finančné zabezpečenie, mediálne a marketingové práva 
a iné.  

SFZ a AK II. FL sa spoločne zaväzujú sprísňovať podmienky účasti klubov v II. lige, a to 
predovšetkým za účelom skvalitnenia prostredia a zvýšenia bezpečnosti na futbalových 
stretnutiach, ako aj v nadväznosti na realizáciu projektu modernizácie, rekonštrukcie a výstavby 
futbalových štadiónov a aktuálne platné požiadavky licenčných a infraštruktúrnych smerníc 
UEFA a SFZ 

SFZ a AK II. FL sa spoločne zaväzujú podporovať rozvoj mládežníckeho futbalu, kde za týmto 
účelom sa zaväzujú prijať také športovo-technické a finančné opatrenia, aby v II. lige pôsobilo 
aktívne viac hráčov do 21 rokov, ktorí majú štátne občianstvo Slovenskej republiky.    
 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Asociáciou klubov II. 
futbalovej ligy. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 5: Informácia o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného 
a prestupového poriadku SFZ 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že v rámci vytvorenej 
pracovnej skupiny prebieha proces prípravy novely Registračného a prestupového poriadku 
SFZ (ďalej len RaPP). 

Na ostatnom stretnutí pracovnej skupiny bolo prerokovaných viacero možností úpravy RaPP. 
Predkladateľ návrhu informoval prítomných o oblastiach, ktoré boli diskutované na zasadnutí 
pracovnej skupiny RaPP nasledovne: 

- Možnosť rozdelenia odstupného za amatéra na samostatné výpočty pri hráčoch od 9-19 
rokov, kde by sa nestanovovalo jednorazové odstupné za amatéra, ale výpočet podľa 
sezón, ktoré hráč strávi v danom klube 

- Možnosť zvýšenia aktuálnych tabuliek odstupného za amatéra po analýze od úseku 
mládeže SFZ 

- Úprava čl. 15 ods. 5, kde sa stanovia konkrétne prípady k možnosti preregistrácie hráča 
a možnosť vypracovania tzv. Dočasnej registrácie 

Prítomným bol predstavený aj návrh na možnosť celoplošného zrušenia odstupného za amatéra 
z dôvodu nesúladu a námietkam zo strany FIFA k existencii odstupného za amatéra, avšak 
členovia VV SFZ uviedli, že rovnaký režim je vo viacerých okolitých asociaciách. 

Predkladateľ návrhu uviedol možnosť zabezpečenia amatérov cez zmluvu o amatérskom 
výkone športu, pričom avizoval, že predmetná úprava sa bude nachádzať aj v novele RaPP. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie 
Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 



Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 6: Informácia o projekte implementácie systému videorozhodcu (VAR) 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi rozvoja rozhodcovstva 
a Konvencie UEFA Vladimírovi Medveďovi, ktorý informoval o možnostiach zavedenia 
videorozhodcu VAR v nasledujúcich častiach:  

 
A. Koncept zavedenia systému VAR. 

Pre prevádzkovanie systému VAR je potrebné zabezpečiť jeho nasledovné základné časti. 
Jedná sa o zabezpečenie získania videosignálu (pri dodržaní min. technických parametrov), 
HW/SW riešenie systému pre prenos a spracovanie videosignálu pre prácu rozhodcov vo funkcii 
VAR/AVAR v určenej miestnosti (tzv. VOR = video operating room) a komunikáciu 
s rozhodcom stretnutia na hracej ploche a to všetko v súlade so stanoveným tzv. VAR 
protokolom. 

Na základe získaných informácií sa pre podmienky SFZ javí ako najvhodnejší koncept 
zavedenia systému VAR jeho rozdelenie do niekoľkých nasledovne popísaných častí : 
1.časť - využívanie systému v móde „mobilných“ VOR a videosignálu z priamych TV 
prenosov zo stretnutí FL (externí „broadcast“ partneri (RTVS, Orange) – nasadenie na 2 
stretnutia FL v 1 súťažnom kole 
- predpoklad využitia tejto časti konceptu implementácie VAR je možný najskôr od roku 2020 
s odhadovanou dobou 9 mesiacov od finálneho odsúhlasenia obstarania dodávateľa systému 
VAR. 
 

Pre realizáciu implementácie systému VAR v rámci časti 1. je potrebné rozdelenie projektu 
do nasledovných jednotlivých etáp : 

1. etapa – iniciovanie projektu (obdobie: Marec 2019) 
2. etapa – autorizácia implementácie VAR (obdobie: Marec – Apríl 2019) 
3. etapa – školenie rozhodcov na prenajatom systéme VAR (obdobie: Apríl – August 

2019) 
4. etapa – obstaranie dodávateľa systému VAR a zahájenie projektu (obdobie: Máj – Júl 

2019) 
5. etapa – technická inštalácia systému VAR (August – December 2019) 
6. etapa – certifikácia používania a monitoring prevádzky systému VAR (Január – 

Február 2020) 

Zabezpečenie prevádzky systém VAR v rámci 1.časti konceptu (2 x mobilná VOR s 2 x live 
TV prenos) z pohľadu potrebnej infraštruktúry je možné riešiť formou prenájmu alebo formou 
priameho zakúpenia HW/SW komponentov a platbou za službu technického operátora 
systému. 
 



Odhadované náklady na zabezpečenie infraštruktúry VAR pre 1 stretnutie formou prenájmu sú 
nasledovné: 

- prevádzka VAR na obdobie 1 roku (1 stretnutie v rámci 33 kôl FL) v cene cca 100 tis. EUR 
bez DPH 

- prevádzka VAR na obdobie 2 rokov (1 stretnutie v rámci 66 kôl FL) v cene cca 180 tis. 
EUR bez DPH 

Odhadované náklady na zabezpečenie infraštruktúry VAR pre 1 stretnutie formou zakúpenia 
sú nasledovné: 

- mobilná VOR (HW/SW + inštalácia) v cene cca 180 + 10 tis. EUR bez DPH 
- obstaranie motorového vozidla v cene cca 25 tis. EUR bez DPH 
- prevádzka VAR (služba operátorov systému 1 deň/zápas) v cene cca 1,5 tis EUR bez DPH 

Zabezpečenie podmienok školenia rozhodcov pre prevádzkovanie systému v rámci 1.časti 
konceptu – HW/SW položky simulátora VAR je taktiež možné riešiť formou prenájmu alebo 
formou priameho zakúpenia a doplňujúcou platbou za službu technického operátora systému. 
 
Odhadované náklady na simulátor VAR pre školenie rozhodcov formou prenájmu sú 
nasledovné: 

- VAR simulátor (2 pracoviská HW/SW na obdobie 3 mesiacov vrátane videoklipov z FL 
zo sezóny 2018/2019) v cene cca 30 tis. EUR bez DPH  

- VAR tréning (poskytnutie mobilnej VOR pre 14 stretnutí – offline ) v cene cca 25 tis. 
EUR bez DPH 

- VAR tréning (poskytnutie mobilnej VOR pre 10 stretnutí – live ) v cene cca 40 tis. EUR 
bez DPH 

 
Odhadované náklady na simulátor VAR pre školenie rozhodcov formou zakúpenia sú 
nasledovné: 

- VAR simulátor (2 pracoviská HW/SW – bez videoklipov) v cene cca 110 tis. EUR 
- VAR tréning (služba prevádzky operátorov systému 1 deň/zápas) v cene cca 800 EUR 

 
Nateraz odhadované celkové náklady na obstaranie len HW/SW komponentov pre 

zabezpečenie systému VAR v časti 1. sú v rozmedzí 150 – 185 tis. EUR bez DPH pre simulátor 
VAR a 180 – 430 tis. EUR bez DPH pre riadny systém VAR (2 x mobilná VOR) a to 
v závislosti na zvolenej forme obstarania systému a časovom období jeho využívania (min. 1 
rok).  

Nateraz odhadované náklady na zabezpečenie prevádzky operátorov systému sú v rozmedzí 
65 – 95 tis. EUR bez DPH v závislosti na počte zaškolených rozhodcov a na počte sledovaných 
stretnutí systémom VAR pre obdobie 1 roka (bez nákladov/paušálov na výkon rozhodcov 
v riadnom režime využívania VAR). 
 
2.časť - využívanie systému v móde „mobilných“ a „pevných“ VOR a videosignálu z priamych 
TV prenosov (externí + interní „broadcast“ partneri (RTVS, Orange + partneri klubov ÚLK)) 
- využitie tejto časti konceptu je možné až po vybavení určených štadiónov potrebnou 
infraštruktúrou a zabezpečení prevádzky dátových liniek (pre VOR v NTC Senec) – predpoklad 
využitia od roku 2021 



 
Zabezpečenie infraštruktúry pre prevádzky systém VAR pre 2.časť konceptu (pevná VOR 
a live TV prenos): 

- VOR v NTC + VAR (“set“ pre 1 štadión z: TT,DS,NFS) formou zakúpenia v cene cca 100 
tis. EUR bez DPH 

- VOR v NTC + VAR (“set“ pre 1 štadión bez infraštr.) formou zakúpenia v cene cca 115 tis. 
EUR bez DPH 

- prevádzka VAR (len operátori systému 1 deň/zápas) služba v cene cca 1,5 tis EUR 

Nateraz odhadované celkové náklady na obstaranie len HW/SW komponentov pre 
zabezpečenie systému VAR v časti 2. sú v rozmedzí 100 – 1150 tis. EUR bez DPH pre systém 
VAR (inštalácia pre 1 štadión) a to v závislosti na stave aktuálnej infraštruktúry (bez 
stavebných úprav technickej miestnosti, statických kamier, kabeláže a nákladov pre dátové 
prenosy videosignálu do VOR).  

Nateraz odhadované náklady na zabezpečenie prevádzky len operátorov systému VAR (bez 
nákladov na rozhodcov) sú v rozmedzí 75 –  182 tis. EUR bez DPH v závislosti na počte 
sledovaných stretnutí systémom VAR pre obdobie 1 roka (min. 2 x „mobilná“ VOR – max. + 
2 x VOR v NTC v 1 kole). 
 
3.časť - využívanie systému v móde centrálnej VOR a videosignálu od externých a interných 
partnerov s využitím systému  VAR pre všetky stretnutia v rámci jedného kola FL 
- využitie konceptu bude možné až po úplnom dobudovaní centrálnej VOR (minimálne so 4 
pracoviskami VAR) a dovybavení všetkých štadiónov potrebnou infraštruktúrou – predpoklad 
využitia až po roku 2022 

Jednotlivé uvedené etapy zavedenia systému VAR sú detailnejšie časovo naplánované len 
pre 1. časť uvažovaného konceptu implementácie VAR (pokrytie max. 2 stretnutí v rámci 
jedného kola FL) nakoľko časový horizont splnenia infraštruktúrnych podmienok v rámci 
jednotlivých častí nie je možné v súčasnej dobe presnejšie stanoviť. 

 
B. Zavedenie systému VAR. 

Používanie systému VAR bude v rámci SFZ pre súťaž Fortuna liga povolené FIFA a IFAB 
až vtedy, keď budú určení R a AR SFZ riadne vyškolení a certifikovaní pre vykonávanie 
funkcie VAR a AVAR spolu s operátormi pre vybraný HW/SW systém v súlade 
s podmienkami určenými tzv. VAR protokolom. 

Úspešné nasadenie a používanie VAR zo strany rozhodcov závisí na troch hlavných 
faktoroch, ktoré je potrebné v priebehu školenia dosiahnuť: presnosť revidovaných rozhodnutí, 
primeranosť počtu a trvania revízie vzhliadnutých záznamov a adekvátnosť vplyvu 
vzhliadnutých záznamov na priebeh a emóciu hry. Najpodstatnejšou časťou vzdelávania budú 
jednotlivé praktické cvičenia, v ktorých sa budú uplatňovať teoretické znalostí VAR protokolu 
získané počas tréningov používania VAR technológie cez videoklipy. 

Pre dosiahnutie požadovanej úrovne je organizáciami IFAB / FIFA stanovený tréningový 
plán, ktorý je rozdelený na nasledovné časti: teoretická (informácie o VAR protokole, ...) 
a praktická (školenia pre priame použitie VAR: formou vyhodnocovania videoklipov, živých 
simulácií situácií v tréningovom režime, stretnutí (prípravných a aj súťažných) v „off-
line“ režime a nakoniec stretnutí v „live“ režime). 



Na jeho realizáciu je potrebné vytvoriť pracovisko tzv. VAR simulátora, ktoré by malo byť 
umiestnené v NTC Senec a to aj s ohľadom na možnosti danej lokality pre jeho efektívne 
prevádzkovanie. 

 
C. Technické parametre systému VAR. 

Pre zabezpečenie prevádzky systému je potrebné zabezpečiť nasledovné základné technické 
prostriedky v minimálne požadovanej kvalite podľa štandardov IFAB / FIFA:  
 

- simulátor VAR (pracovisko s HW/SW vybavením spolu s potrebnými dátami) pre 
školenie rozhodcov 

- systém VAR (HW/SW komponenty) – vybavenie pre štadióny (VOR, kamery, dátové 
trasy, ...) 

- prenosové linky medzi dátovým serverom a VOR (lokálne, prípadne medzi lokalitou 
umiestnenia VOR a príslušným štadiónom) 

 
Z dôvodu, že sa jedná len o základnú informáciu a jednotlivé HW/SW komponenty sa 

členia na mnoho ďalších kategórií a položiek, nie sú v tomto dokumente uvedené všetky detaily 
technického riešenia VAR. 
 

D. Predbežný finančný odhad nákladov položiek zavedenia VAR. 

V priebehu analýzy možnosti zavedenia systému VAR pre podmienky SFZ sme boli doteraz 
v kontakte s dvomi možnými partnermi pre jeho dodanie. Jedná sa o spoločnosti Eurocam spol. 
s r.o. a ColosseoEAS a.s., ktoré pôsobia na slovenskom území. Na základe rokovaní 
a následného získania finančných ponúk boli v predchádzajúcom texte tohto dokumentu  
uvedené indikatívne cenové ohodnotenia jednotlivých oblastí implementácie potrebných pre 
prevádzkovanie systému VAR v podmienkach SFZ. 

V uvedených nákladoch nie sú vôbec zahrnuté finančné prostriedky potrebné na prípadné 
zakúpenie vlastných motorových vozidiel pre „mobilné“ VOR (spolu s inštaláciou potrebných 
HW/SW prostriedkov) a taktiež ani náklady na zabezpečenie dátového prenosu videosignálu do 
„pevných“ VOR, prípadné ďalšie náklady spojené s vybudovaním infraštruktúry pre štadióny a 
pevné VOR v ich priestoroch. 

Pre zabezpečenie priebehu školenia rozhodcov je potrebné kalkulovať aj s dodatočnými 
nákladmi, ktoré sa týkajú zabezpečenia ubytovania, stravovania a refundácie ostatných nákladov 
spojených s cestovným a stratou času školených rozhodcov. 

Záverom tejto stručnej informácie je potrebné uviesť, že na danom projekte je potrebná 
súčinnosť mnohých pracovníkov a aj preto je potrebné, aby projektový tím (v súlade 
s požiadavkami IFAB / FIFA) pracoval v zložení, ktoré integruje a pokrýva nasledovné oblasti 
futbalového prostredia (manažment SFZ, ÚLK a jednotlivých klubov FL, vzdelávanie rozhodcov, 
technológie, financie, právne zabezpečenie, vzťah s médiami a jednotlivými broadcastermi, IT 
a monitoring).  
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ berie na vedomie informáciu o projekte implementácie systému videorozhodcu 
(VAR). 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 7: Správa o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2018 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
predstavil správu Licenčnej komisie SFZ (ďalej len LcK) za rok 2018. 
1. LcK sa na svojich zasadnutiach schádzala minimálne raz mesačne, okrem mesiacov júl 

a august, v ktorých nezasadá. V roku 2018 sa konalo 10 riadnych zasadnutí LcK, pričom 
priemerná účasť členov komisie na zasadnutí bola 82,5%. 

2. Činnosť LcK v roku 2018 bola zhodnotená pozitívne. Všetky kľúčové úlohy splnila odborne 
na výške, profesionálne a v požadovaných termínoch. Pozitívne bolo zhodnotené aj plnenie 
úloh licenčného konania pp. Borisom Brenčičom a Tomášom Ďuríkom, ktorí sa stali členmi 
komisie až koncom roka 2017 a na jar 2018, po prvý raz plnili úlohy preverujúcich odborníkov 
LcK pre licenčné kritériá, ktoré zvládli na očakávanej úrovni. Ku kvalitnej  činnosti komisie 
prispela aj spoľahlivá a zodpovedná činnosť jej tajomníka. 

3. Spolupráca s inými orgánmi SFZ bola i v minulom roku dobrá a obojstranne prospešná. 
Dlhšie už funguje dobrá spolupráca s KŠI, LcK však už nadviazala užšiu spoluprácu aj s ORS 
SFZ, najmä s jeho vedúcim Miroslavom Richtárikom a aj samotnou komisiou SFZ pre 
riadenie II. ligy mužov.  
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti LcK je spolupráca s Technickým úsekom SFZ, Oddelením 
mládeže a koncepcie rozvoja futbalu, bezpečnostným manažérom SFZ, medzinárodným a 
organizačným úsekom SFZ, či matrikou SFZ. Táto spolupráca sa premietla aj do 
realizovaných záverov činnosti pracovnej skupiny, ktoré v novembri 2018 rezultovali do 
spoločného a jednotného vyhlásenia všetkých licenčných konaní v podmienkach SFZ, 
koordinovaných licenčným oddelením SFZ.      

4. Počet členov komisie (12) naďalej považujem za plne opodstatnený. Pozície odborníkov pre 
licenčné kritériá sú zdvojené jednak z dôvodu vzájomnej zastupiteľnosti, ale aj z dôvodu, že 
jeden odborník by za niekoľko týždňov licenčného konania nezvládol zodpovedne preveriť  
a potom aj celoročne monitorovať až 12 klubov.  
Väčšina súčasných členov LcK pôsobí v komisii viac ako 10 rokov. Všetko sú to 
kvalifikovaní  a praxou preverení odborníci. 
 
Komisia bude i naďalej úzko spolupracovať najmä s generálnym sekretárom SFZ, ktorý je 
voči UEFA členom vedenia SFZ, zodpovedným za chod KLS v jeho podmienkach..  
 
LcK bude v roku 2019 úzko spolupracovať aj s novovzniknutým licenčným oddelením SFZ 
a v prípade potreby asistovať ORS SFZ pri vykonaní licenčného konania pre II. ligu mužov.  



Po skončení licenčného cyklu 2018/19 je plánované organizovanie pracovného stretnutia 
všetkých zainteresovaných strán, na ktorom bude zhodnotený prvý licenčný cyklus, realizovaný 
v podmienkach spoločného a jednotného riadenia KLS. Ak to bude potrebné, budú prijaté také 
opatrenia, ktoré odstránia zistené nedostatky a KLS v podmienkach SFZ posunú na ešte 
kvalitatívne vyššiu úroveň. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2018. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2018 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členom VV SFZ predstavil Správu o činnosti Komory 
SFZ pre riešenie sporov za rok 2018.  
Do právomoci a príslušnosti Komory podľa čl. 2 Poriadku patrí 

- riešenie sporov medzi osobami s príslušnosťou k SFZ a spory medzi osobami s 
príslušnosťou k SFZ a SFZ vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou vyplývajúce 
z predzmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov, 

- spory podľa písmena podľa predchádzajúceho bodu s medzinárodným prvkom, 
- spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo z porušenia 

rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA, 
- preskúmavať súlad predpisov osôb s príslušnosťou k SFZ s predpismi SFZ, UEFA a 

FIFA alebo so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len “zákon o športe”). 

- ukladať disciplinárne sankcie a opatrenia za porušenie predpisov SFZ v súlade s týmto 
poriadkom. 

Podľa Čl. 40 ods. 4 Registračného a prestupového poriadku SFZ Komora SFZ má právomoc 
prejednať a rozhodnúť aj: 

- spor o nároku na výchovné, 
- spor o nároku na odstupné za amatéra, 
- spor o nároku na solidárny príspevok, 
- spor o nároku na inú kompenzáciu podľa tohto poriadku, 
- spor o oprávnenosti výpovede podľa článku 30 a 31, 
- spor o nároku na kompenzáciu v prípade výpovede bez oprávnených dôvodov, 
- spor o disciplinárnych sankciách uložených klubom hráčovi v rámci interného 



disciplinárneho konania v klube, 
- návrh na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je a návrh na určenie 

statusu hráča vrátane sporu o klubovej príslušnosti a jej zmene. 

V rámci správy sa členovia VV SFZ oboznámili so všetkými ukončenými spormi za rok 2018. 
Správa obsahovala spisovú značku, navrhovateľa, odporcu, predmet konania a zloženie senátu. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2018. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 9: Informácia o priebehu a výsledku volieb do Komory SFZ pre riešenie sporov 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že na základe vyhlásených 
volieb na predsedu a podpredsedu Komory SFZ pre riešenie sporov publikovanej v Úradnej 
správe SFZ č. 28 zo dňa 25.01.2019 bolo oznámené, že plénum Komory SFZ pre riešenie 
sporov nenavrhne konferencii SFZ, ktorá sa uskutoční dňa 01.03.2019, kandidáta na 
predsedu komory SFZ pre riešenie sporov a kandidáta na podpredsedu komory SFZ pre 
riešenie sporov a to z dôvodu, že žiadny z kandidátov navrhnutých Komore SFZ pre riešenie 
sporov nezískal na pléne Komory SFZ pre riešenie sporov potrebnú kvalifikačnú väčšinu hlasov 
podľa čl. 59 ods. 7 Stanov SFZ  a čl. 6 ods. 1 Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a výsledku volieb do Komory SFZ pre 
riešenie sporov.  

 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 10: Informácia o doplnenom vypracovanom stanovisku Legislatívno-právnej 
a etickej komisie SFZ k výkladu pojmu „konflikt záujmov“ 



 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho 
oddelenia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že v zmysle februárového 
uznesenia bola LPaEK SFZ požiadaná o doplnenie výkladu pojmu „konflikt záujmov“. 

Otázka smerovala k zlučiteľnosti výkonu riadiacej funkcie (napr. štatutárneho orgánu) u člena 
SFZ, ktorý združuje skupinu členov SFZ v rovnakej súťaži (avšak nezabezpečuje riadenie danej 
súťaže), s výkonom funkcie delegáta stretnutí v danej súťaži so združenými členmi SFZ, 
prípadne v iných súťažiach. Konkrétne: 

Je konfliktom záujmov, ak štatutárny orgán príp. riadiaci pracovník (na určitom stupni 
riadenia) člena SFZ, ktorý združuje iných členov SFZ v rámci jednej súťaže (ale 
nezabezpečuje riadenie tejto súťaže), vykonával zároveň funkciu delegáta stretnutí v tejto 
príp. v iných súťažiach? 

K otázke resp. doplneniu informácií k výkladu pojmu konflikt záujmov delegáta SFZ v 
medziach právnej a zväzovej úpravy položenej v poslednej žiadosti z 20. 2. 2019 LPaEK 
uviedol nasledovné: 

 
V otázke nie je presne zadefinovaný konkrétny štatutárny orgán príp. riadiaci pracovník člena 
SFZ, navyše by malo ísť o riadiaceho pracovníka na určitom stupni riadenia bez špecifikácie 
na ktorom stupni. Ďalej zo zadania vyplýva, že stanovisko, v súvislosti s prípadným konfliktom 
záujmov sa má týkať osoby, nezabezpečuje riadenie tejto súťaže. 

 
Ide o príliš všeobecne položenú otázku, ktorej zodpovedanie by si žiadalo hĺbkovú analýzu 
stanov jednotlivých napríklad oblastných zväzov pôsobiacich v rámci celého Slovenska, ako aj 
všetkých vnútro - zmluvných vzťahov SFZ so svojimi vlastnými členmi, a to v smere, akým 
spôsobom má SFZ upravené práva a povinnosti pri riadení všetkých jednotlivých súťaží, kto je 
kompetentný a oprávnený tieto súťaže riadiť, aké rôzne stupne štruktúry (rôzne oddelenia či 
sekcie) v rámci toho, ktorého napríklad oblastného futbalového zväzu či iného člena SFZ 
existujú, kto ich riadi a aké právomoci má zverené (či vôbec tento štatutár resp. riadiaci 
pracovník môže zabezpečovať riadenie nejakej súťaže alebo ide len o riadenie časti organizácie, 
ktorá nemá vplyv na riadenie a chod akejkoľvek súťaže). Načrtnutá analýza by si vyžiadala 
oveľa dlhší ako poskytnutý čas, znalosť všetkých potrebných dokumentov a zmlúv, pričom 
navyše LPaEK je názoru, že ani nie je v jej kompetencii takúto analýzu vôbec vypracovať. 

 
LPaEK však všeobecne konštatuje, vychádzajúc zo stanov SFZ a Súťažného poriadku SFZ, že 
ak určitá osoba pri výkone svojich právomocí nezabezpečuje riadenie akejkoľvek súťaže (ako 
to vyplýva zo zadania), tak ani nemôže byť v konflikte záujmov pri súčasnom vykonávaní funkcie 
delegáta stretnutia v tejto príp. v inej súťaži, nakoľko na tú ktorú konkrétnu súťaž nemá dosah, 
keďže nezabezpečuje jej riadenie. 

 
S poukazom na svoje predchádzajúce stanoviská v tejto veci opätovne uvádzame, že ku konfliktu 
záujmov by mohlo dôjsť, ak by nastali situácie uvedené už v tých predchádzajúcich 
stanoviskách (napr. ak by delegát stretnutia bol zároveň členom disciplinárneho orgánu, ktorý 



by prejednával situáciu práve zo stretnutia, kde pôsobil ako delegát, resp. ďalšie tam uvedené 
prípady). 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o doplnenom vypracovanom stanovisku 
Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ k výkladu pojmu „konflikt záujmov“. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovenského pohára žien súťažného 
ročníka 2018/19 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi 
Klimentovi, ktorý informoval o záujme klubu FC ViOn Zlaté Moravce o organizovanie finále 
Slovenského pohára žien súťažného ročníka 2018/19. 
Finále sa uskutoční 1. mája 2019 o 14:00 hod, teda v ten istý deň ako mužské finále v Nitre. 
Z dôvodu logistiky a presunov fanúšikov a funkcionárov na obe podujatia bol predložený návrh 
na schválenie štadióna FC ViOn Zlaté Moravce za dejisko finále Slovenského pohára žien 
súťažného ročníka 2018/19. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ schvaľuje štadión FC VION Zlaté Moravce za dejisko finále Slovenského pohára 
žien súťažného ročníka 2018/19. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený 

K bodu 12: Doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko nebol do dátumu stanoveným 
VV SFZ doručený žiadny návrh na člena Komisie partnerov SFZ, bolo odporučené predĺžiť 
termín na navrhnutie kandidátov do uvedenej komisie do 25.05.2019. Následne samotné 
doplňujúce ustanovovanie Komisie partnerov SFZ uskutočniť na júnovom zasadnutí. 
 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na júnové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 25. mája 
2019 do 23:59 hod. Na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu 
správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na VV 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 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený 

K bodu 13: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca február 2019 
 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi 
Klimentovi, ktorý informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
mesiaca február 2019. 

 

 



 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev 
SR za obdobie mesiaca február 2019. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený 

 

K bodu 14: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutiami VV SFZ 
 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi 
Klimentovi, ktorý informoval, že v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ sa uskutočnilo 
jedno hlasovania per rollam, konkrétne č. 02/19 vo „Schvaľovania návrhu na zmenu a 
doplnenie Smernice ku vzdelávaniu trénerov.” 
 
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 26. februára 2019 na 
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou: 
 
Schvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Smernice ku vzdelávaniu trénerov, 
alebo 
Neschvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Smernice ku vzdelávaniu trénerov, 
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie Smernice ku 
vzdelávaniu trénerov. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov VV SFZ, z toho všetci 7 hlasovali formou "schvaľujem". 
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo v tomto prípade splnené. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 



VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi 
riadnymi zasadnutiami VV SFZ. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu 15: Informácia o výzve na predkladanie návrhov vyznamenaní a ocenení SOŠV 
za rok 2018 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo generálnemu sekretárovi SFZ Jozefovi 
Klimentovi, ktorý informoval, že SOŠV udeľuje vyznamenania osobám a osobnostiam 
športovej verejnosti pri príležitostí životných jubileí a iných významných udalostí. 

Ocenenia sa budú odovzdávať na Valnom zhromaždení SOŠV dňa 6. apríla 2019 po predošlom 
schválení Výkonným výborom SOŠV. 
Termín na zasielania návrhov vyznamenaní a ocenení SOŠV za rok 2018 je do 25. marca 2019. 
 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o výzve na predkladanie návrhov vyznamenaní 
a ocenení SOŠV za rok 2018 v termíne do 25. marca 2019. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 

Za – 13 

Proti – 0 

Zdržali sa hlasovania – 0 

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 16: Diskusia 

Jozef Kliment: 

Informoval, že na aprílové zasadnutie VV SFZ bude pripravený ako samostatný bod programu 
návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov za získané solidárne príspevky vylúčených 
členov SFZ. 

 
 



Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 12. marca 2019 v Bratislave: 
Uznesenie č. 32/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 33/19 VV SFZ:  

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektu výstavby 
tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, financovaného z investičného 
programu UEFA HatTrick IV. 

2) VV SFZ predlžuje termín na predloženie stavebného povolenia na výstavbu umelého 
tréningového ihriska v meste Svidník do 30.6.2019. 

3) VV SFZ stanovuje termín na predloženie stavebného povolenia na výstavbu umelého 
tréningového ihriska v meste Nové Zámky do 30.6.2019. 

4) VV SFZ ruší realizáciu projektov výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou 
trávou, financovaných z investičného programu UEFA HatTrick IV v mestách Brezno, 
Banská Bystrica a Komárno. 

5) VV SFZ schvaľuje zmenu alokácie nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekty 
výstavby umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ (Vysoké Tatry, Poprad, 
Košice). 

T: v texte 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 34/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Asociáciou klubov II. futbalovej 
ligy. 

                                                                                                                     T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 35/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Registračného 
a prestupového poriadku SFZ. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 36/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o projekte implementácie systému videorozhodcu (VAR). 

          T: ihneď 



                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 37/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2018. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 38/19 VV SFZ: 

V SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 
2018.                                                                                                                      

T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 

 

Uznesenie č. 39/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a výsledku volieb do Komory SFZ pre 
riešenie sporov.  

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

 
Uznesenie č. 40/19 VV SFZ: 

VV SFZ berie na vedomie informáciu o doplnenom vypracovanom stanovisku Legislatívno-
právnej a etickej komisie SFZ k výkladu pojmu „konflikt záujmov“. 

                                                                                                                      T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 41/19 VV SFZ: 

VV SFZ schvaľuje štadión FC VION Zlaté Moravce za dejisko finále Slovenského pohára žien 
súťažného ročníka 2018/2019. 

          T: ihneď 

                                                                                                                      Z: Jozef Kliment 

Uznesenie č. 42/19 VV SFZ: 

1) VV SFZ odkladá doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na júnové 
zasadnutie. V tejto súvislosti vyzýva členov SFZ, aby návrhy kandidátov na funkcie 
ustanovované Výkonným výborom SFZ aj s ISSF číslom kandidáta doručili do 25. mája 
2019 do 23:59 hod. Na emailovú adresu volby@futbalsfz.sk s označením predmetu 
správy „Voľby 2018“ alebo prostredníctvom ISSF cez podanie na VV SFZ.  




