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ZÁPISNICA Č. 5
zo zasadnutia yV SFZ, konaného dňa 3. mája 2011

v Bratislave
Dňa 03.mája 2011 sa v zasadacej miestnosti, v sídle SFZ uskutočnilo rokovanie
VV SFZ. Toto zasadnutie sa konalo za prítomnosti všetkých členov VY SFZ
v zložení:
Ján Kováčik Prezident SFZ
Jozef Kliment Generálny sekretár SFZ
Stanislav Vencel Viceprezident SFZ pre štátnu repr. a medzinár. vzťahy
Dušan Tittel Viceprezident SFZ pre profes. futbal a zástupca ULK
Jozef Paršo Viceprezident SFZ pre amatér. futbal a zástupca amatér. futbalu
Jozef Valovič zástupca ULK
Petr Kašpar —zástupca ULK
Ivan Nemečkay zástupca ULK
Ladislav Berner zástupca amatérskeho futbalu
Ladislav Gádoši zástupca amatérskeho futbalu
Richard Havrilla zástupca amatérskeho futbalu
Dušan Krchňák zástupca rozhodcov
Milan Lešický zástupca trénerov
Peter Sepeši člen VY SFZ pre organizačno legislatívne otázky
—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

-

—

K zasadnutiu VV SFZ boli prizvaní
Milan Vojtek člen Licenčnej komisie
Juraj Obložinský člen Licenčnej komisie
Boris Goga člen Prvostupňového orgánu licenčného konania
Jaroslav Rybánsky odborný asistent Prezidenta SFZ a Generálneho sekretára
SFZ pre právne a organizačné veci
Ján Lipták predseda Revíznej komisie SFZ
—

—

—

—

—

PROGRAM:
l/Otvorenie schválenie programu rokovania.
2/Kontrola uznesení.
3/Udelenie Iicencií pre vstup do súťaží UEFA a Corgoň ligy v súťažnom ročníku 2011/2012.
4/Návrh „Organizačnej štruktúry SFZ“.
5/Návrh „Strategického plánu SFZ na obdobie 2011-2014.“
6/Informácia o organizačnej príprave finále SP vo futbale.
7/Schválenie zmluvy uzatvorenej medzi SFZ a ÚFTS.
8/Prerokovanie a schválenie interných dokumentov SFZ upravujúcich možnosti prijímania
rozhodnutí kolektívnych orgánov formou elektronického hlasovania.
9/Schválenie hlavného vedúceho SR „19“ a OV kvalifikácie SR „19“- II. kolo.
10/Správa o výsledkoch auditov ÚTM a návrh na udelenie štatútov ÚTM na
roky 2011—2013.
li/Návrh na zástupcov SFZ za členov odborných Komisií UEFA na obdobie 2011/2013.
—

12/Schválenie zloženia delegácie SFZ na 61. Kongres FIFA, ktorý sa bude konať v Zurichu
v dňoch 31.05 01.06.2011.
13/Doplnenie Jozefa Korbela za člena Komisie ženského futbalu.
14/ Schválenie vyhlásenia súťaže na nové logo SFZ.
15/ Diskusia.
—

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie yV SFZ otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na úvod podal návrh na
rozšírenie bodov programu o bod 16, ktorý bude po schválení zaradený na rokovaní VV SFZ
pred bodom diskusia. Bod 16 znie:
Návrh odmien pre hráčov a realizačný tím reprezentačného „A“ družstva mužov SR
v prípade postupu na ME 2012.
Členovia yV SFZ rozšírenie programu o tento bod programu jednomyseľne schválili.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu vykonal GS SFZ Jozef Kliment.
Uznesenie Č. 47/10 VV SFZ.
Ukladá UFA SPORTS Slovakia, s.r.o. vyhlásiť do 1.8. 2010 výberové konanie na dodávatel‘a
služieb cestovnej kancelárie a bude spolupracovať so SFZ pri doriešení odstúpenia od zmluvy
s Mars Travelom.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
GS SFZ Jozef Kliment oznámil, že predmetné uznesenie je neaktuálne a navrhol ho vypustiť,
nakoflo SFZ vypovedal zmluvu s UFA SPORTS Slovakia,s.r.o.. Vypustenie daného uznesenia
VV SEZ jednomysel‘ne odsúhlasil.
Uznesenie Č. 53/10 VV SFZ.
Ukladá pozvať predsedu ÚFTS Ladislava Borbélyho na augustové zasadnutie yV SFZ, na
ktorom bude prerokovaná zmluva medzi SFZ a ÚFTS.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Ladislav Borbély
Návrh zmluvy medzi SFZ a ÚFTS je zaradený ako osobitný bod programu rokovania yV SFZ.
Uznesenie Č. 58/10 VV SFZ.
Ukladá vypracovať projekt „Futbal bez papiera“ a predložiť ho UEFA. Zároveň pripraviť
výberové konanie na dodávatel‘a.
T: október 2010
Z: Jozef Žitník
GS SFZ Jozef Kliment navrhol zrušiť uznesenie Č. 58/10 VV SFZ a pričleniť ho pod uznesenie Č.
47/11 VV SFZ, pretože ide o uznesenia v tej istej veci. Členovia yV SFZ s návrhom
jednomysel‘ne súhlasili.

Uznesenie Č. 84/10 VV SFZ. Úloha trvá.
Ukladá rokovať s MV SR ohľadom udelenia štátneho občianstva SR pre futbalistu Slovana
Bratislava K. Guédého.
1: ihned‘
Z: Ján Kováčik
GS SFZ Jozef Kliment informoval, že SFZ bude rokovať s MV SR o udelení štátneho občianstva
SR pre futbalistu K. Guédého po predložení žiadosti o registráciu do Sociálnej poisťovne
a následné potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, že pán K. Guédé nemá voči nej žiaden dlh.
Uznesenie Č. 100/10 VV SFZ. Úloha trvá.
2/ Ukladá Prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi pravidelne informovať členov VV SFZ o stave
príprav výstavby NFŠ v Bratislave.
T: v texte
Z: v texte
Prezident SFZ Ján Kováčik informoval ostatných členov VV SFZ, že prebiehajú rokovania s MŠ
SR a MF SR o d‘alšom postupe pri výstavbe NFŠ a riešia sa otázky súvisiace s výberovým
konaním a otázky ohl‘adom spósobu financovania a prevádzkovania NFŠ.
Uznesenie Č. 12/11 VV SFZ. Úloha trvá.
Uklada vypracovat a predložit na schvalenie Smernicu pre organizovanie priatelskych
a kvalifikačných stretnutí našej futbalovej reprezentácie.
T: apríl 2011
Z: Jozef Kliment
lnformáciu VV SFZ podal GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že Smernica pre organizovanie
priateľských a kvalifikačných stretnutí futbalovej reprezentácie SR bude predložená na
schválenie VV SFZ na najbližšom júnovom zasadnutí.
Uznesenie Č. 16/11 VV SFZ.
Ukladá GS SFZ Jozefovi Klimentovi predložiť na marcové zasadnutie VV SFZ návrh
„Strategického plánu SFZ na obdobie 2011 2014“.
T: v texte
Z: v texte
Návrh „Strategického plánu SFZ na obdobie 2011
2014“ je zaradený ako osobitný bod
programu zasadnutia VV SFZ.
—

—

Uznesenie Č. 34/ 11 VV SFZ.
Po prerokovaní „Správy prezidenta o aktuálnej situácii v SFZ“, na základe vyjadrení
ekonomickej a revíznej komisie, vyslovil znepokojenie a nesúhlas:
1.
2.
3.
4.

so spósobom a výsledkami hospodárenia predchádzajúceho vedenia SFZ,
50 stavom účtovnej a zmluvnej evidencie SFZ,
s nevýhodnými ekonomickými podmienkami zmluvy medzi SFZ a UFA Sports
Slovakia,
s netransparentným rozdelením prostriedkov získaných v súvislosti s účasťou na
MS v JAR bez rozhodnutia VV SEZ,

a zaviazal súčasné vedenie SFZ k tornu, aby:
1. napravilo odstrániteľné nedostatky konštatované v správe,
2. všetky závažné rozhodnutia ekonomickej povahy boli prijaté až po vyjadrení
ekonomickej a legislatívno právnej komisie a
3. vytvorilo v rámci organizácie a riadenia činnosti SFZ kontrolné mechanizmy, ktoré
do budúcnosti zabránia vzniku nedostatkov konštatovaných v správe.
—

T: ihned‘
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment
GS SFZ Jozef Kliment navrhol vypustiť toto uznesenie, nakoľko SFZ prijal opatrenia na
splnenie tohto uznesenia. Túto skutočnosť členovia yV SFZ pri hlasovaní jednomysel‘ne
schválili.
Uznesenie Č. 43/11 VV SFZ.

Ukladá dopracovať materiál „Kritéria na udelenie štatútu ÚTM“ na základe pripomienok
členov yV SFZ, ktoré majú zaslať Milanovi Lešickému.
T: do 30. 4. 2011
7: Milan Lešický
Jozef Greguš
Materiál „Kritéria na udelenie štatútu ÚTM“ bol predložený yV SFZ na rokovanie
v osobitnom bode programu zasadnutia.
Uznesenie Č. 44/11 VV SFZ. Úloha trvá.

1/ Schvaľuje predložené štatúty (14) odborných komisií SF7 s pripornienkami.
(Príloha Č. 1 zápisnice č. 4/11).
2/ Ukladá Petrovi Sepešimu dopracovať príslušné štatúty a pripomienky členov yV a pripraviť
úplné znenie na podpis Prezidentovi a GS a predsedom odborných komisií SFZ ukladá
prípadné návrhy zmien a doplnení predložiť na d‘alšom yV.
3/ Dáva mandát Petrovi Sepešimu pripraviť návrh zmeny v interných predpisoch SFZ
(Organizačný poriadok, Stanovy ) tak, aby úprava konfliktu záujmu nebránila zamestnancorn
aparátu SF7 a členom yV SFZ členstvu v odborných kornisiách SFZ a návrh potrebných zmien
predložiť na schválenie Rade SFZ v apríli 2011.
T: v texte
Z: v texte
o plnení úloh z predmetného uznesenia informoval GS SFZ Jozef Kliment a člen yV SFZ Peter
Sepeši.
Uznesenie Č. 47/11 VV SFZ. Úloha trvá.

Ukladá vyhlásiť výberové konanie pre projekt elektronického registračného systému
s medzinárodnou účasťou a doplniť pracovnú skupinu podl‘a potreby o zástupcov regiónov,
marketingu, ekon. odd. a rozhodcov.
T: ihned‘
7: Jozef Kliment, Jozef Žitník,
Ján Letko

GS SFZ Jozef Kliment informoval, že pred vyhlásením výberového konania pre projekt
elektronického registračného systému bude vytvorená komisia pre posudzovanie ponúk,
ktorú po navrhnutí bude schval‘ovať yV SFZ. Návrhy na zloženie komisie pre posudzovanie
ponúk móžu členovia yV SFZ a mí členovia SFZ podávať v termíne do 25.mája 2011.
K bodu 3: Udelenie Iicencií pre vstup do súťaží UEFA a Corgoň ligy v súťažnom ročníku
2011/2012.
Prezident SFZ Ján Kováčik uviedol tento bod programu a následne tí členovia VV SEZ, ktorí
nezastupujú Prvostupňový orgán licenčného konania (ďalej len „POLK“) opustili rokovaciu
miestnosť, nakol‘ko sa mala predniesť informácia o udelení licencie pre súťaže UEFA a Corgoň
ligy v súťažnom ročníku 2011/12.
POLK na základe preverenia klubov a prerokovania jeho výsledkov so zástupcami Licenčnej
komisie SFZ v prvostupňovom konaní udelil licenciu pre súťaže UEFA a Corgoň ligu súťažného
ročníka 2011/12 týmto klubom: FK Dukla Banská Bystrica, ŠK Slovan Bratislava, MFK Dubnica,
FK DAC 1904 Dunajská streda, FC Nitra, 1. FC Tatran prešov, FK Senica, FC Spartak Trnava, FC
VION Zlaté Moravce a MŠK Žilina.
Pre nesplnenie požiadaviek finančných kritérií klubového licenčného systému
a nekompletnosť finančnej licenčnej dokumentácie, licenciu neudelil klubom: MFK Košice
a MFK Ružomberok.
K bodu 4: Návrh „Organizačnej štruktúry SFZ“.
GS SEZ Jozef Kliment predložil na pripomienkovanie členom yV návrh „Organizačnej
Štruktúry SEZ“. Svoje pripomienky móžu členovia yV SFZ zasielať sekretariátu SEZ do 25.mája
2011. Spripomienkovaný návrh Organizačnej štruktúry SFZ bude schvaľovaný na najbližšom
zasadnutí VV SEZ v júni 2011.
K bodu 5: Návrh „Strategického plánu SFZ na obdobie 2011-2014.“
GS SFZ Jozef Kliment predložil na pripomienkovanie členom VV SEZ návrh „Strategického
plánu rozvoja futbalu na obdobie 2011-1014“. Termín zasielania pripomienok členov VV SEZ
sekretariátu SEZ je do 25.mája 2011. Spripomienkovaný návrh „Strategického plánu rozvoja
futbalu na obdobie 2011-2014“ bude schval‘ovaný na najbližšom júnovom zasadnutí VV SEZ.
Člen VV SEZ Jozef Paršo v diskusii k tomuto bodu programu predložil návrh úpravy súťaží
dospelých SEZ od ročníka 2012/2013.
Prezident SEZ Ján Kováčik vyzval Jozefa Parša, aby do najbližšieho zasadnutia VV SEZ predložil
svoj návrh v zmysle Čl. 26 Stanov SEZ.

K bodu 6: Informácia o organizačnej príprave finále SP vo futbale.
GS SEZ Jozef Kliment informoval členov VV SEZ, že organizačná príprava finále SP prebieha
k spokojnosti, osobitný zretel‘je kladený bezpečnosti na štadióne.
Prezident SEZ Ján Kováčik k danému bodu doplnil, že z hľadiska obsadenia rozhodcov sa SEZ
rozhodoval delegovať na stretnutie rozhodcov zo zahraničia.
Člen VV SEZ Dušan Krchňák dodal, že ide o rozhodcov z Českej republiky. Náhradným
rozhodcom je delegovaný slovenský rozhodca p. Vlk, rozhodcovským pozorovateľom
stretnutia bude p. Bartoš.
VV SEZ zobral informáciu o organizačnej príprave SP na vedomie.

K bodu 7: Schválenie zmluvy uzatvorenej medzi SFZ a ÚFTS.
Bod programu uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Po diskusii k predmetnému bodu programu
Prezident SFZ Ján Kováčik navrhol, aby návrh Dohody medzi SFZ a ÚFTS zostal v
procese pripomienkovania do 25.mája 2011. Následné schvaľovanie Dohody medzi SF7 a
ÚFTS bude na zasadnutí VV SFZ vjúni 2011.

K bodu 8: Prerokovanie a schválenie interných dokumentov SFZ upravujúcich možnosti
prijímania rozhodnutí kolektívnych orgánov formou elektronického hlasovania.
Členom yv SFZ bol tento návrh predložený GS SFZ Jozefom Klimentom. Po následnom
prerokovaní dokumentov upravujúcich možnosti prijímania rozhodnutí kolektívnych orgánov
formou elektronického hlasovania, schválili členovia yV SFZ tento návrh jednomysel‘ne.
K bodu 9: Schválenie hlavného vedúceho SR „19“ a OV kvalifikácie SR „19“- II. kolo.
GS SFZ Jozef Kliment predložil členom yV SFZ návrh zloženia organizačného výboru na
kvalifikačný miniturnaj ME U „19“. yV SFZ tento návrh jednomysel‘ne schválil. Zároveň bol W
SFZ jednomysel‘ne schválený na toto podujatie ako hlavný vedúci reprezentácie SR U „19“
Ladislav Gádoši.
K bodu 10: Správa o výsledkoch auditov ÚTM a návrh na udelenie štatútov ÚTM na roky
2011 2013.
Bod programu uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Informoval členov yV SFZ, že v rámci tohto bodu
programu sa bude schval‘ovať iba návrh kritérií na udelenie štatútov ÚTM a samotný návrh
na udelenie štatútov ÚTM na roky 2011-2013 sa bude schval‘ovať na d‘alšom zasadnutí Vy
SFZ.
Členovia yV SFZ predložený návrh kritérií na udelenie štatútov ÚTM na roky 2011-2013
jednomysel‘ne schválili.
—

K bodu 11: Návrh na zástupcov SFZ za členov odborných Komisií UEFA na obdobie
2011/2013.
Členom yV SFZ bol predložený návrh na zástupcov SF7 za členov odborných Komisií UEFA
2011-2013. V diskusii podal člen yv SF7 Dušan Tittel návrh, aby poradie na nomináciu do
jednotlivých Komisií bob určené nrotokolárne, teda podl‘a hierarchického postavenia v rámci
SFZ, čo v následnej diskusii podporil aj iný člen yv SF7 Petr Kašpar. Ďalej v diskusii vystúpil
d‘alší člen yv SF7 Dušan Krchňák, ktorý proklamoval vyjadrenie zo zápisnice komisie
rozhodcov. Okrem mého sa v zápisnici uvádza, že komisia rozhodcov schválila vlastný návrh
na nomináciu zástupcu SFZ do Komisie rozhodcov UEFA na obdobie 2011-2013, a to pána R.
Csabaya. Zo záverov zápisnice komisie rozhodcov d‘alej vyplýva, že jej členovia sú proti
nominácii Jozefa Marka za zástupcu SFZ ako člena do Komisie rozhodcov UEFA na spomínané
obdobie.
Následne dal Prezident SF7 Ján Kováčik hlasovať, či členovia yV SFZ súhlasia s nomináciou p.
Marka. Hlasovalo všetkých 13 členov.
Za 12 členov
Proti 1 člen
Nikto sa nezdržal hlasovania.
Členovia VV SFZ týmto hlasovaním odsúhlasili nomináciu p. Marka, aby zostal
na predloženom návrhu na zástupcov SFZ do Komisii UEFA na obdobie 2011-2013, o ktorom
sa malo hlasovať následne.
—

—

Pred záverečným hlasovaním v tomto bode programu podal Prezident SFZ Ján Kováčik návrh,
v ktorom sa mení poradie nominantov, s tým, že si nenárokuje protokolárne poradie, podľa
ktorého by mal byť ako Prezident SFZ na prvom mieste. Jeho návrh poradia na nomináciu
zástupcov SFZ do Komisií UEFA na obdobie 20112013 znel nasledovne:
1. Jozef Marko
Komisia rozhodcov UEFA
2. Jozef Kliment
Komisia UEFA pre národne zväzy, Komisia UEFA pre bezpečnosť a
štadióny
3. Dušan Tittel
Komisia UEFA pre klubové súťaže, Komisia UEFA pre technický
rozvoj
4. Stanislav Vencel Komisia UEFA pre súťaže národných tímov, Komisia UEFA HatTrick
5. Ján Kováčik
Komisia UEFA pre média, Marketingová Komisia UEFA
6. Anton Ondruš
Futbalová Komisia UEFA
7. Ladislav Gádoši
Komisia UEFA pre mládež a arnatérske tírny
8. Milan Vojtek
Licenčná Komisia UEFA
Pri predkladanom návrhu hlasovalo všetkých 13 členov yV SFZ.
Za 10 členov
Proti nikto
Zdržali sa hlasovania —3 členovia
yV SFZ schválil predložený návrh.
—

—

K bodu 12: Schválenie zloženia delegácie SFZ na 61. Kongres FIFA, ktorý sa bude
konať v Zurichu v dňoch 3 1.05 01.06.2011.
Členovia VV SF7 jednomyseľne schválili návrh predložený GS SFZ Jozefom Klimentom na
zloženie delegácie SFZ na 61.Kongres FIFA, ktorý sa bude konať v Zurichu v dňoch
31.05.-01.06.2011. Na tomto kongrese budú SFZ zastupovať:
1. Ján Kováčik Prezident SFZ
2. Jozef Kliment Generálny sekretár SFZ
3. Stanislav Vencel Viceprezident SF7 pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
—

—

—

—

K bodu 13: Doplnenie Jozefa Korbela za člena Komisie ženského futbalu.
Tento bod bol uvedený GS SF7 Jozefom Klimentom. Následne bol rozšírený o hlasovanie na
doplnenie člena Komisie mládeže a školského futbalu SF7 o Ladislava Benedikoviča. V rámci
tohto bodu sa hlasovalo aj o návrhu na udelenie odznakov SF7 pre p. Huňadyho, p.
Mokrášiho, p. Petra a p. Labuna.
Po predloženĺ a doplnení týchto návrhov boli všetky jednomyseľne schválené členmi VV SF7.
K bodu 14: Schválenie vyhlásenia súťaže na nové logo SFZ.
Návrh predložil GS SF7 Jozef Kliment. Cieľom predkladaného návrhu je prostredníctvom
nového loga SF7 ako súčasti „korporátnej identity“ prezentovať SF7 v novom modernom,
dynamickom a profesionálnom smerovaní.
Odmena pre víťaza súťaže nového loga SFZ má byť nepeňažná.
Porota, ktorá bude rozhodovať o víťaznom návrhu bude v zložení:
1. Prezident SFZ
2. Generálny sekretár SFZ
3. ZástupcaVVSFZ
4. Marketingový riaditeľ

5.-7. Traja odborníci z oblasti dizajnu, reklamy a výtvarného umenia
Členovia VV SF7 jednomysel‘ne schválili vyhlásenie súťaže na nové logo SFZ.
K bodu 15: Návrh odmien pre hráčov a realizačný tím reprezentačného „A“ družstva
mužov SR v prípade postupu na záverečný turnaj ME 2012.
Tento bod programu bol na začiatku rokovania schválený VV SF7 ako doplňujúci bod
programu. Predložil ho Prezident SF7 Ján Kováčik. Informoval ostatných členov W SFZ, že
s blížiacim sa vyvrcholením kvalifikácie ME 2012 je potrebné schváliť návrh odmien pre
hráčov a realizačný tím reprezentačného „A“ družstva mužov. Pred diskusiou k tomuto bodu
programu podal návrh, aby odmena v prípade postupu reprezentácie na ME 2012,
eventuálne ďalšieho postupu v rámci záverečného turnaja bola vo výške 40% z brutto
príjmov od UEFA. V diskusii vystúpilo viacero členov yV SFZ.
VV SF7 sa uzniesol, že finálny návrh odmien bude schválený až po dosiahnutí konsenzu
s kompetentnými osobami, ktoré sa majú k návrhu odmien vyjadriť.
K bodu 16: Diskusia

Záverečnú diskusiu otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Po ňom si vzal slovo člen yV SFZ Milan
Lešický, ktorý apeloval na to, aby bola v rámci SFZ na úrovni jednotlivých reprezentačných
výberov lepšia komunikácia a informovanosť pri organizovaní futbalových podujatí, či
zápasov. Tiež upozornil na to, aby si tréneri a vedúci družstiev plnili svoje povinnosti z
hľadiska dochvíľnosti a bezodkladnosti pri spisovaní správ o odohraní jednotlivých zápasov.
Prezident SF7 Ján Kováčik poveril pána Milana Lešického, aby vypracoval univerzálny formát
správy o odohraní zápasu reprezentačného mužstva a tento ďalej postúpil Stanislavovi
Vencelovi na d‘alšie spracovanie.
Člen VV SF7 Dušan Krchňák v rámci diskusie podal návrh vziať na vedomie materiál
aktualizovanej verzie Pravidiel futbalu. Zároveň navrhol, aby SFZ vyčlenil finančné
prostriedky na vydanie pevnej (knižnej) väzby Pravidiel futbalu.
Prezident SF7 Ján Kováčik poveril Dušana Krchňáka, aby do najbližšieho zasadnutia VV SFZ
pripravil rozpočet nákladov na vydanie pevnej (knižnej) väzby Pravidiel futbalu.
Ďalej v diskusii vystúpil člen VV SF7 Dušan Tittel, ktorý upozornil na to, že Správa UEFA
k výberu lokality pre NFŠ obsahuje množstvo nepresností a dezinformácii.
Prezident SF7 Ján Kováčik poveril DušanaTittela, aby do najbližšieho zasadnutia VV SF7
pripravil materiál, v ktorom budú presne pomenované a vyšpecifikované nedostatky Správy
UEFA.
Na záver vystúpil v diskusii člen yV SF7 Jozef Valovič, ktorý vyzval ostatných členov, aby ako
orgán SFZ kolektívne reagovali na korešpondenciu adresovanú od spoločnosti UFA SPORTS
Slovakia, s.r.o. K tejto téme yV SF7 zatiaľ neprijal konečné stanovisko.

Uznesenia zo zasadnutia VV SFZ
konaného dňa 03.mája 2011
v Bratislave

Uznesenie Č. 55/11 VV SFZ
Schval‘uje doplnenie programu rokovania VV SEZ o bod:
Návrh odmien pre hráčov a realizačný tím reprezentačného „A“ mužstva mužov SR v prípade
postupu na ME 2012.

T: ihned‘
Z: Ján Kováčik

Uznesenie Č. 56/11 VV SFZ
1) Ukladá Licenčnej komisii SEZ zabezpečit‘ odoslanie rozhodnutí POLK klubom (e-mailom
a doporučenou poštou) tak, aby v súlade s príslušnými ustanoveniami platnej Smernice
klubového licenčného systému SEZ, lehota na podanie odvolania klubom plynula do 18.
mája 2011. Rozhodnutia POLK ukladá zverejnit‘ aj v najbližšej US SEZ.
2) Ukladá Odvolacej komisii SEZ prerokovat‘ a rozhodnút‘ o podaných odvolaniach klubov
v súlade s harmonogramom licenčného konania v sút‘ažnom ročníku 2010/11 a termínmi
stanovenými UEFA, do 31. mája 2011.
T: v texte
Z: Juraj Obložinský
Milan Ľalík
Milan Vojtek

Uznesenie Č. 57/11 VV SFZ
Ukladá predkladatel‘ovi, aby po zapracovaní pripomienok členmi VV SFZ opätovne predložil
na schválenie návrh „Organizačnej štruktúry SEZ“. Termín na pripomienkovanie
predmetného návrhu je do 25.mája 2011.
T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 58/11 VV SFZ
Ukladá predkladatel‘ovi, aby po zapracovaní pripomienok členmi VV SEZ opätovne predložil
na schválenie návrh „Strategického plánu SEZ na obdobie 2011-2014“. Termín na
pripomienkovanie predmetného návrhu je do 25 .mája 2011.
T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 59/11 VV SFZ
Ukladá členovi yV SFZ Jozefovi Paršovi predložit‘ v súlade so Stanovami SFZ návrh na
úpravu sút‘aží dospelých SFZ od ročníka 2012/2013.

T: v texte
Z: Jozef Paršo
Uznesenie Č. 60/11 VV SFZ
Ukladá predkladateľovi, aby po zapracovaní pripomienok členmi VV SFZ opätovne predložil
na schválenie návrh .‚Dohody medzi SFZ a UFTS. Termín na pripomienkovanie predmetného
návrhu je do 25.mája 2011.

T: v texte
Z: Ladislav Borbély
Uznesenie Č. 61/11 VV SFZ
Schval‘uje predložený návrh upravujúci rnožnos prijímania rozhodnutí kolektívnych orgánov
formou elektronického hlasovania.
Ukladá kolektívnym orgánom SFZ (Rade, VV a komisiám) osvojiť si a v prípade potreby
využiť schválený spósob elektronického hlasovania pri vykonávaní svojej činnosti.

T: ihned‘
Z: Peter Sepeši
predsedovia komisii
Uznesenie Č. 62/11 VV SFZ
Schval‘uje návrh zloženia organizačného výboru na kvalifikačný miniturnaj ME U „19“ a
zároveň schval‘uje Ladislava Gádošiho za hlavného vedúceho reprezentácie SR U „19“ na
tomto podujatí.

T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 63/11 VV SFZ
Schval‘uje návrh kritérií na udelenie štatútov UTM na roky 2011-2013.
T: ihned‘
Z: Ján Greguš
Martin Hasprún

tjznesenie Č. 64/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh na zástupcov SFZ za členov odborných Komisií UEFA na obdobie
2011-2013 v poradí. aké svojím pozmeňujúcim návrhom predložil Prezident SFZ Ján
Kováčik.
Ukladá predkladateľovi. aby schválenú nomináciu na zástupcov SFZ za členov odborných
Komisií UEFA na obdobie 2011-20 13 oznámil príslušnému úseku UEFA.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 65/11 VV SFZ
Schval‘uje návrh zloženia delegácie SFZ na 61. Kongres FIFA, ktorý sa bude konat‘ v Zurichu
vdňoch3l.05.201l —01.06.2011.

T: ibred‘
Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 66/11 VV SFZ
Schval‘uje návrh na doplnenie pána Jozefa Korbela za člena komisie ženského futbalu SFZ a
Ladislava Benedikoviča za člena Komisie mládeže a školského futbalu SFZ.
Schval‘uje návrh na udelenie odznakov SFZ pre p. Huňadyho, p. Mokrášiho, p. Petra a
p. Labuna.

T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 67/11 VV SFZ
Schval‘uje návrh o vyhlásení sút‘aže na nové logo SFZ.
Ukladá predkladatel‘ovi návrhu zostavit‘ porotu, ktorá rozhodne o vít‘aznom návrhu loga SFZ.

T: ihiwd‘
Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 68/11 VV SFZ
Ukladá predkladatel‘ovi začat‘ rokovania so všetkými kompetentnými a zainteresovanými
v súvislosti návrhom odmien pre hráčov a realizačný tím reprezentačného „A“ družstva
mužov SR v prípade postupu na záverečný turnaj ME 2012.
Vy SFZ sůhlasí s návrhom Prezidenta SFZ Jána Kováčika o odmene vo výške 40% z brutto
príjmov od UEFA pre hráčov a realizačný tím v prípade postupu na ME 2012, to isté platí i v
prípade eventuálneho d‘alšieho postupu v rámci šampionátu.
T: ihned‘
Z: Ján Kováčik
Uznesenie Č. 69/11 VV SFZ
Ukladá členovi VV SFZ Milanovi Lešickému vypracovaf do najbližšieho zasadnutia VV SFZ
(07.júna 2011) univerzálny formát správy o odohraní zápasu reprezentačného družstva
a tento následne postúpit‘ viceprezidentovi SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné
vzt‘ahy Stanislavovi Vencelovi na d‘alšie spracovanie.

T: v texte
Z: Milan Lešický

Uznesenie Č. 70/11 VV SFZ
Ukladá členovi VV SFZ Dušanovi Krchňákovi predložit‘ do najbližšieho zasadnutia VV SFZ
(07.júna 2011) rozpočet nákladov na vydanie pevnej (knižnej) väzby Pravidiel futbalu.
T: v texte
Z: Dušan Krchňák
Uznesenie Č. 69/11 VV SFZ
Ukladá členovi VV SEZ Dušanovi Tittelovi vypracovať do najbližšieho zasadnutia VV SEZ
(07.júna 2011) dokument, v ktorom budú presne vyšpecifikované a pomenované nedostatky
Správy UEFA k výberu lokality Národného futba[ového štadióna.
T: v texte
Z: Dušan Tittel

Zapísa1av Rybánslyĺ
GS SEZ

