ZÁPISNICA č. 6
zo zasadnutia VV SFZ, konaného dňa 7. júna 2011 v Bratislave

Dňa 07.júna 2011 sa v sídle SFZ uskutočnilo rokovanie VV SFZ. Toto zasadnutie sa konalo za
prítomnosti týchto členov VV SFZ:
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 ÚLK
Jozef Paršo – Viceprezident SFZ pre amatér. futbal a zástupca amatér. futbalu
Jozef Valovič – zástupca ÚLK
Petr Kašpar –zástupca ÚLK
Ivan Nemečkay – zástupca ÚLK
Ladislav Berner – zástupca amatérskeho futbalu
Richard Havrilla - zástupca amatérskeho futbalu
Dušan Krchňák – zástupca rozhodcov
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre organizačno - legislatívne otázky

K zasadnutiu VV SFZ boli prizvaní:
Ján Greguš – riaditeľ Technického úseku SFZ
Martin Hasprún – pracovník Technického úseku SFZ
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – odborný asistent Prezidenta SFZ a Generálneho sekretára SFZ pre
právne a organizačné veci

Svoju neprítomnosť na zasadnutí ospravedlnili:
Milan Lešický – zástupca trénerov
Ladislav Gádoši – zástupca amatérskeho futbalu

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otvorenie – schválenie programu rokovania.
Kontrola plnenia uznesení.
Schvaľovanie návrhu Organizačnej štruktúry SFZ.
Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ
na obdobie 2011 – 2014.
Schvaľovanie návrhu na udelenie štatútov ÚTM
na roky 2011 – 2013.
Materiál predložený k diskusii s názvom: Návrh úpravy súťaž
dospelých SFZ od ročníka 2012/13.
Schvaľovanie výkladu k článku 11 odsek 2 Pravidiel (SFZ)
upravujúcich činnosť agentov hráčov a klubov z 11.09.2001
(prípad reprezentanta SR Juraja Kucku).
Schvaľovanie návrhu interného pokynu SFZ s názvom:
Správa o pracovnej ceste zamestnanca alebo vyslaného zástupcu
Slovenského futbalového zväzu.
Schvaľovanie návrhu Organizačnej smernice
IT-01-2011-software a hardware.
Návrh na zloženie výkonného projektového tímu a komisie
pre projekt elektronického registračného systému.
Schvaľovanie materiálu Pravidlá futbalu - aktualizovaná verzia.
Schvaľovanie dotácie UEFA na organizáciu mládežníckych a
„grassroots“ turnajov (HatTrick).
Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2011.
Schvaľovanie návrhu na trénerov pre mládežnícke
reprezentačné družstva Slovenska na ročník 2011/12.
Informácia o stave Technického úseku SFZ.
Informácia o aktuálnom stave činnosti na úseku delegátov
stretnutia SFZ.
Informácia o súdnom spore SFZ vs. p. Antalová Hriňáková.
Informácia o stave príprav organizácie finálového turnaja ME U 17.
Informácia o udalostiach v BFZ a v ObFZ DS.
Informácia o výsledku hlasovania per rollam k voľbe Prezidenta
FIFA.
Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie VV SFZ otvoril a viedol Prezident SFZ Ján Kováčik. Na úvod dal odsúhlasiť zmenu
poradia v programe tak, aby bod č. 5 Schvaľovanie návrhov na udelenie štatútov ÚTM bol
zaradený pred bod č. 14 Schvaľovanie návrhu na trénerov pre mládežnícke reprezentačné
družstvá Slovenska na ročník 2011/12, nakoľko prítomnosť prizvaných hostí nadväzovala k
týmto bodom programu. Členovia VV SFZ zmenu poradia bodov v programu jednomyseľne
schválili.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu vykonal GS SFZ Jozef Kliment.
Uznesenie č. 53/10 VV SFZ. Úloha trvá v bode 2.
2/ Ukladá pozvať predsedu ÚFTS Ladislava Borbélyho na zasadnutie VV SFZ, kde bude
prerokovaná zmluva medzi SFZ a ÚFTS.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Ladislav Borbély
Bod č. 2 trvá.
Zmluva medzi SFZ a ÚFTS je v procese pripomienkovania. Po zapracovaní pripomienok
zmluvnými stranami bude predložená na schválenie VV SFZ.
Prezident SFZ Ján Kováčik informoval, že za splnenie tohto uznesenia je namiesto Ladislava
Borbélyho zodpovedným Jaroslav Jambor.
Uznesenie č. 60/11 VV SFZ. Úloha trvá.
Ukladá predkladateľovi, aby po zapracovaní pripomienok členmi VV SFZ opätovne predložil
na schválenie návrh „Dohody medzi SFZ a ÚFTS. Termín na pripomienkovanie predmetného
návrhu je do 25.mája 2011.
T: v texte
Z: Ladislav Borbély
Nakoľko išlo o dve uznesenia v tej istej veci, GS SFZ Jozef Kliment navrhol spojiť tieto dve
uznesenia pod jedno a následne kontrolovať pod číslom uznesenia 60/11 VV SFZ.
VV SFZ návrh jednomyseľne odsúhlasil.
Uznesenie č. 84/10 VV SFZ. Úloha trvá.
Ukladá rokovať na MV SR ohľadom štátneho občianstva pre futbalistu Guédého.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Úloha trvá.
Rokovania medzi SFZ a MV SR o udelení štátneho občianstva SR pre futbalistu Slovana
Bratislava sú vo finálnej fáze.
Uznesenie č. 100/10 VV SFZ. Úloha trvá.
2/ Ukladá Prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi pravidelne informovať členov VV SFZ o stave
príprav výstavby NFŠ na území Petržalky v Bratislave.
T: v texte
Z: v texte

Bod č.2 trvá
Informácia podal na zasadnutí Prezident SFZ Ján Kováčik.
Uznesenie č. 12/11 VV SFZ. Úloha trvá.
Ukladá vypracovať a predložiť na schválenie Smernicu pre organizovanie priateľských a
kvalifikačných stretnutí našej futbalovej reprezentácie.
T: apríl 2011
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá
Smernica pre organizovanie priateľských a kvalifikačných stretnutí reprezentácie SR bude
predložená VV SFZ na schválenie po zapracovaní pripomienok.
Uznesenie č. 16/11 VV SFZ
Ukladá GS SFZ Jozefovi Klimentovi predložiť na zasadnutie VV SFZ návrh Strategického plánu
SFZ na obdobie 2011 – 2014.
T: v texte
Z: v texte
Uznesenie č. 58/11 VV SFZ
Ukladá predkladateľovi, aby po zapracovaní pripomienok členmi VV SFZ opätovne predložil
na schválenie návrh „Strategického plánu SFZ na obdobie 2011-2014“. Termín na
pripomienkovanie predmetného návrhu je do 25.mája 2011.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Návrh Strategického plánu SFZ na obdobie 2011 – 2014 bol predložený na zasadnutie VV SFZ
ako osobitný bod programu.
Nakoľko ide o dve uznesenia v tej istej veci, GS SFZ Jozef Kliment navrhol spojiť tieto dve
uznesenia pod jedno a následne kontrolovať pod číslom uznesenia 58/11 VV SFZ.
Uznesenie č. 43/11 VV SFZ.
Ukladá dopracovať materiál Kritéria na udelenie štatútu ÚTM na základe pripomienok členov
VV SFZ, ktoré majú zaslať ihneď Milanovi Lešickému.
T: do 30. 4. 2011
Z: Milan Lešický
Ján Greguš
Kritéria na udelenie štatútu ÚTM boli schválené na zasadnutí VV SFZ dňa 3.mája 2011.
Udelenie štatútov ÚTM bolo predložené na zasadnutí VV SFZ ako osobitný bod programu.
Uznesenie č. 44/11 VV SFZ. Úloha trvá.
1/ Schvaľuje predložené štatúty (14) odborných komisií SFZ s pripomienkami.
(Príloha č. 1 zápisnice č. 4/11).
2/ Ukladá Petrovi Sepešimu dopracovať príslušné štatúty a pripomienky členov VV a pripraviť
úplné znenie na podpis Prezidentovi a GS a predsedom odborných komisií SFZ ukladá
prípadné návrhy zmien a doplnení predložiť na ďalšom VV.

3/ Dáva mandát Petrovi Sepešimu pripraviť návrh zmeny v interných predpisoch SFZ
( Organizačný poriadok, Stanovy ) tak, aby úprava konfiktu záujmu nebránila zamestnancom
aparátu SFZ a členom VV SFZ členstvu v odborných komisiách SFZ a návrh potrebných zmien
predložiť na schválenie Rade SFZ v apríli 2011.
T: v texte
Z: v texte
Úloha trvá
Do zasadnutia VV SFZ dňa 7.júna 2011 bolo podpísaných 11 štatútov pre odborné komisie v
úplnom znení.
Uznesenie č. 47/11 VV SFZ.
Ukladá vyhlásiť výberové konanie pre projekt elektronického registračného systému s
medzinárodnou účasťou a doplniť pracovnú skupinu podľa potreby o zástupcov regiónov,
marketingu, ekon. odd. a rozhodcov.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Jozef Žitník
Ján Letko
Výberové konanie pre projekt elektronického registračného systému bolo vyhlásené dňa
9.mája 2011. Termín predkladania ponúk končí dňa 9.júna 2011. Na zasadnutí VV SFZ bolo
osobitným bodom programu schvaľovanie návrhu na zloženie výkonného projektového tímu
a členov komisie pre posudzovanie ponúk elektronického registračného systému.
Uznesenie č. 57/11 VV SFZ
Ukladá predkladateľovi, aby po zapracovaní pripomienok členmi VV SFZ opätovne predložil
na schválenie návrh Organizačnej štruktúry SFZ. Termín na pripomienkovanie predmetného
návrhu je do 25.mája 2011.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Návrh Organizačnej štruktúry SFZ bol predložený na zasadnutie VV SFZ ako osobitný bod
programu.
Uznesenie č. 59/11 VV SFZ
Ukladá členovi VV SFZ Jozefovi Paršovi predložiť v súlade so Stanovami SFZ návrh na úpravu
súťaží dospelých SFZ od ročníka 2012/2013.
T: v texte
Z: Jozef Paršo
Návrh na úpravu súťaží dospelých SFZ od ročníka 2012/2013 bol predložený na zasadnutie VV
SFZ ako osobitný bod programu.
Uznesenie č. 67/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh o vyhlásení súťaže na nové logo SFZ.

Ukladá predkladateľovi návrhu zostaviť porotu, ktorá rozhodne o víťaznom návrhu loga SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Rozposielanie návrhov na nové logo SFZ končí dňa 24.júna 2011. Následne bude určený
termín na vyhodnotenie súťaže. Na zasadnutí VV SFZ bol navrhnutý na doplnenie poroty pre
výber loga SFZ Dušan Titel a rovnako bolo navrhnuté, aby víťaz súťaže dostal zadanie aj na
vypracovanie návrhu loga pre ÚLK. Návrhy boli VV SFZ jednomyseľne odsúhlasené.
Zloženie poroty:
Ján Kováčik – Prezident SFZ
Jozef Kliment – Generálny sekretár SFZ
Dušan Titel – člen VV SFZ
Stanislav Stankoci – rektor VŠVU
Pavol Choma – vedúci katedry vizuálnej komunikácie VŠVU
Miroslav Cipár – maliar, výtvarník, grafický dizajnér
Uznesenie č. 68/11 VV SFZ. Úloha trvá.
Ukladá predkladateľovi začať rokovania so všetkými kompetentnými a zainteresovanými v
súvislosti s návrhom odmien pre hráčov a realizačný tím reprezentačného „A“ družstva mužov
SR v prípade postupu na záverečný turnaj ME 2012.
VV SFZ súhlasí s návrhom Prezidenta SFZ Jána Kováčika o odmene vo výške 40% z bruto
príjmov od UEFA pre hráčov a realizačný tím v prípade postupu na ME 2012, to isté platí i v
prípade eventuálneho ďalšieho postupu v rámci šampionátu.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Úloha trvá.
V súčasnosti prebiehajú rokovania so zainteresovanými osobami o predloženom návrhu.
Prezident SFZ Ján Kováčik navrhol členom VV SFZ, aby k odmene vo výške 40% z bruto
príjmov od UEFA odsúhlasili aj bonus, ktorý by pozostával aj z finančných prostriedkov od
zmluvných partnerov SFZ. VV SFZ návrh jednomyseľne odsúhlasil. Prezident SFZ bude naďalej
informovať členov VV SFZ o výsledkoch plnenia úlohy vyplyvajúce z uznesenia.
Uznesenie č. 69/11 VV SFZ. Úloha trvá.
Ukladá členovi VV SFZ Milanovi Lešickému vypracovať do najbližšieho zasadnutia VV SFZ
(07.júna 2011) univerzálny formát správy o odohraní zápasu reprezentačného družstva a
tento následne postúpiť viceprezidentovi SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné
vzťahy Stanislavovi Vencelovi na ďalšie spracovanie.
T: v texte
Z: Milan Lešický
Úloha trvá.
Plnenie vyplývajúce z tohto uznesenia sa presúva na následovné zasadnutie VV SFZ.
Uznesenie č. 70/11 VV SFZ. Úloha trvá.
Ukladá členovi VV SFZ Dušanovi Krchňákovi predložiť do najbližšieho zasadnutia VV SFZ
( 07.júna 2011) rozpočet nákladov na vydanie pevnej (knižnej) väzby Pravidiel futbalu.

T: v texte
Z: Dušan Krchňák
Úloha trvá.
Plnenie vyplývajúce z tohto uznesenia sa presúva na následovné zasadnutie VV SFZ.
Uznesenie č. 69/11 VV SFZ.
Ukladá členovi VV SFZ Dušanovi Titelovi vypracovať do najbližšieho zasadnutia VV SFZ
( 07.júna 2011) dokument, v ktorom budú presne vyšpecifikované a pomenované nedostatky
Správy UEFA k výberu lokality Národného futbalového štadióna.
T: v texte
Z: Dušan Titel
Dušan Titel predložil dokument so špecifikáciou nedostatkov v Správe UEFA k výberu lokality
Národného futbalového štadióna tesne pred začiatkom zasadnutia VV SFZ. Nakoľko pre
relevantné zaoberanie sa týmto dokumentom je potrebné jeho štúdium, navrhol Prezident
SFZ Ján Kováčik, aby sa týmto uznesením zaoberal VV SFZ na najbližšom zasadnutí.

K bodu 3: Schvaľovanie návrhu Organizačnej štruktúry SFZ
Návrh Organizačnej štruktúry predstavil GS SFZ Jozef Kliment. K uvedenému návrhu vystúpil
s poznámkou Dušan Titel, ktorý požiadal predkladateľa, aby do najbližšieho zasadnutia VV
SFZ pripravil presnú špecifikáciu nákladov spojených s jednotlivými úsekmi SFZ, i menný
zoznam pracovných pozícii v rámci SFZ.
VV SFZ návrh Organizačnej štruktúry jednomyseľne schválil.
K bodu 4: Schvaľovanie návrhu Strategického plánu SFZ na obdobie 2011-2014.
GS SFZ Jozef Kliment uviedol tento bod programu. Predostrel víziu pôsobenia SFZ na obdobie
najbližších rokov v širšom zmysle, s tým, že táto vízia sa bude uskutočňovať
prostredníctvom konkrétnych projektov SFZ. Tie dostanú svojho garanta z pomedzi členov
VV SFZ a budú predmetom pravidelného informovania na zasadnutiach VV SFZ.
K tomuto bodu programu sa vzniesla široká diskusia s viacerými návrhmi.
Jozef Paršo navrhol doplniť text Strategického plánu SFZ na obdobie 2011-2014 (ďalej len
„Strategický plán SFZ“) aj o „oblasti“.
Richard Havrilla požiadal doplniť text návrhu aj o „Fakultu športu Prešovskej univerzity“.
Ivan Nemečkay zdôraznil potrebu zapracovať do textu nevyhnutnosť budovania
infraštruktúry v blízkosti futbalových štadiónov, dbať na vypracovávanie grantov na podporu
rozvoja klubovej infraštruktúry a futbalových akadémii pri kluboch.
Dušan Titel navrhol rozšíriť text Strategického plánu SFZ aj o „kluby“.
Po diskusii k prerokované bodu navrhol Prezident SFZ Ján Kováčik, aby Strategický plán SFZ
zostal v procese pripomienkovania a aby členovia VV SFZ zasielali svoje návrhy a pripomienky
v termíne do 20.júna 2011.
K bodu 5: Materiál predložený k diskusii s názvom: Návrh úpravy súťaží dospelých SFZ od
ročníka 2012/13.
Predmetný bod predložil člen VV SFZ Jozef Paršo. Vyslovil potrebu reorganizácie súťaží SFZ
a predostrel tri možné varianty úpravy. K bodu programu vznikla široká diskusia
s množstvom pripomienok. Po vznesení pripomienok a návrhov požiadal Prezident SFZ Ján

Kováčik predkladateľa návrhu, aby materiál prepracoval a pripravil k nemu dôvodovú správu,
v ktorej bude opísaný predpokladaný dopad reorganizácie na športovú a ekonomickú
stránku súťaží SFZ. Ďalej vyzval predkladateľa, aby tento materiál predložil ako celok
podporovaný aj ostatnými regionálnymi futbalovými zväzmi. Zároveň požiadal o vytvorenie
pracovnej skupiny v zložení zo zástupcov ÚLK a predsedu BFZ, ZsFZ, SsFZ a VsFZ, ktorí sa
budú návrhu úpravy súťaží dospelých SFZ od ročníka 2012/13 podrobnejšie venovať.
K bodu 6: Schvaľovanie výkladu k článku 11 odsek 2 Pravidiel (SFZ) upravujúcich činnosť
agentov hráčov a klubov z 11.9.2001 (prípad reprezentanta SR Juraja Kucku).
GS SFZ Jozef Kliment otvoril tento bod programu. Peter Sepeši člen VV SFZ pre organizačné a
legislatívne otázky podrobnejšie informoval ostatných o vývoji a súčasnom stave prípadu
reprezentanta SR Juraja Kucku. Informoval, že v zmysle článku 25 odsek 2 Pravidiel (SFZ)
upravujúcich činnosť agentov hráčov a klubov z 11.9.2001 je oprávnený podávať výklad
k týmto Pravidlám len VV SFZ resp. ním určený orgán. Po prerokovaní prípadu legislatívnoprávnou komisiou SFZ bol podaný návrh, aby VV SFZ prijal nasledovný výklad:
1.Na základe článku 11 odsek Pravidiel (SFZ) upravujúcich činnosť agentov hráčov a klubov
z 11.9.2001 môže byť zastupiteľská zmluva medzi hráčom a hráčskym agentom podpísaná
s platnosťou na maximálne 24 mesiacov odo dňa podpisu štandardnej zastupiteľskej zmluvy
oboma zmluvnými stranami.
2.Ak je v zastupiteľskej zmluve dojednaná účinnosť zmluvy, táto nesmie presiahnuť
dojednané obdobie platnosti zmluvy. Zmluvné dojednanie účinnosti zastupiteľskej zmluvy
mimo obdobia platnosti zmluvy bude považované za neplatné v časti, ktorá je mimo obdobia
platnosti zmluvy.
3.Evidenčný orgán SFZ bude registrovať zmluvy počas dojednanej doby účinnosti zmluvy,
ktorá však nesmie presiahnuť dojednanú dobu platnosti zmluvy, ktorá môže byť maximálne
24 mesiacov.
O predloženom návrhu hlasovali členovia VV SFZ nasledovne:
Za – 7 členov
Proti – 1 člen
Zdržali sa – 3 členovia
Návrh bol v predloženom znení prijatý.
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu interného pokynu SFZ s názvom: Správa o pracovnej ceste
zamestnanca alebo vyslaného zástupcu SFZ.
Bod programu uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Cieľom predloženého návrhu bolo schváliť
internú normu, ktorá by prostredníctvom správy o pracovnej ceste kontrolovala vynaložené
prostriedky a účel pri vyslaní osoby na takúto cestu.
VV SFZ predložený návrh schválil jednomyseľne.
K bodu 8: Schvaľovanie návrhu Organizačnej smernice IT-01-2011-software a hardware.
Smernicu predložil a potrebu schválenia odôvodnil GS SFZ Jozef Kliment. Členovia VV SFZ
predložený materiál schválili jednomyseľne.
K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na zloženie výkonného projektového tímu a komisie pre
projekt elektronického registračného systému.

Návrh predložil GS SFZ Jozef Kliment. Členovia VV SFZ nemali námietky k zloženiu výkonného
projektového tímu podľa predloženého návrhu. Jozef Kliment predložil pred hlasovaním aj
návrh na zloženie komisie pre posudzovanie ponúk k výberovému konaniu v tomto zložení:
Jozef Kliment
Ján Letko
Peter Sepeši
Silvia Štefániková
Stanislav Vencel
Dušan Titel navrhol, aby súčasťou zloženia komisie pre posudzovanie ponúk bol aj ďalší člen
VV SFZ Ivan Nemečkay. Ten svoj návrh akceptoval. Následne členovia VV SFZ návrh na
zloženie výkonného projektového tímu a komisie pre projekt elektronického registračného
systému schválili jednomyseľne.
K bodu 10: Schvaľovanie materiálu Pravidlá futbalu – aktualizovaná verzia.
Bod programu uviedol Dušan Krchňák. Informoval o aktuálnej verzii pravidiel futbalu,
upozornil na zmeny, ktoré boli zapracované, predstavil kolektív autorov, ktorí sa na práci
podieľali. Predložený materiál VV SFZ schválil jednomyseľne.
K bodu 11: Schvaľovanie dotácie UEFA na organizovanie mládežníckych a „grassroots“
turnajov ( HatTrick).
Bod programu uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Upozornil na poddimenzovanosť tzv. sociálnych
projektov v rámci SFZ. Zdôraznil fakt, že SFZ môže využiť finančné zdroje od UEFA na
realizáciu takýchto projektov. V tejto súvislosti predstavil tri projekty:
Školský futbal – postupový turnaj v rámci základných škôl. Požadovaná dotácia od UEFA je
290 000 €.
Rodinný futbal – s cieľom pritiahnuť k futbalu deti aj dospelých a tiež nielen aktívnych hráčov,
ale aj divákov. Požadovaná dotácia od UEFA je 150 000 €.
Mesiac „grassroots futbalu“ – projekt zameraný na podporu a spopularizovanie futbalu u ľudí
najmä detí zdravotne postihnuté (oslabené), detí z detských domovov atď.
Požadovaná dotácia od UEFA je 60 000 €.
VV SFZ predložený návrh schválil jednomyseľne.
K bodu 12: Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2011.
Návrh zasadnutí VV SFZ v druhom polroku predložený GS SFZ Jozefom Klimentom schválil
VV SFZ jednomyseľne.
K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na udelenie ÚTM na roky 2011-2013.
Tento bod bol uvedený GS SFZ Jozefom Klimentom. Následne boli k tomuto bodu programu
prizvaní pracovníci Technického úseku Ján Greguš a Martin Hasprún, ktorí materiál
vypracovali. Informovali, že v mesiaci apríl bol vykonaný audit klubov so štatútom ÚTM
a klubov s ambíciou Štatút ÚTM získať. Na základe bodového hodnotenia bolo vytvorené
poradie klubov v 1. a 2. kategórie ( v súčasnosti je 12 v prvej kategórii a 9 v druhej kategórii).
Ďalej informovali, že výška pridelenej dotácie z Min.školstva nepostačuje na financovanie
súčasného počtu ÚTM (v súčasnosti 12 ÚTM 1.kategórie, 9 ÚTM v 2.kategórie), pričom výška
ročnej dotácie na jednu ÚTM je v 1.kategórii 34 000 €, v 2.kategórii je to 17 000 €.
Návrh technického úseku SFZ boli 2 varianty:

1. Stanoviť počet ÚTM na maximálne 20, pričom v 1. aj 2. kategórii by bolo po 10 klubov.
2. Zachovať počet v 1. kategórii na 12 klubov, ale v 2. kategórii by bolo len 6 klubov.
Rozpočet na činnosť klubov so štatútom ÚTM je maximálne 500 000,- € na jeden kalendárny
rok pri absolútnom minimalizovaní nákladov na financovanie starostlivosti o športovo –
talentovanú mládež (už pri získaní financií aj z iných zdrojov ako z prostriedkov MŠ SR),
pričom v prvom aj druhom prípade by bola výška dotácie na činnosť klubov totožná s výškou
rozpočtu. V prípade zachovania súčasného stavu je výsledná suma na činnosť ÚTM o 50 000,€ vyššia, ako rozpočet.
Po diskusii k podal Prezident SFZ Ján Kováčik návrh, aby bol zachovaný súčasný stav ÚTM
( 12 klubov v 1.kategórii a 9 klubov v 2.kategórii), s tým, že SFZ bude hľadať ďalšie finančné
prostriedky na podporu ÚTM.
VV SFZ tento návrh pri hlasovaní jednomyseľne podporil.
K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na trénerov pre mládežnícke reprezentačné družstvá
Slovenska na ročník 2011/12.
Návrh predložil GS SFZ Jozef Kliment. Tento návrh vznikol po spolupráci technického riaditeľa
SFZ Jána Greguša, členov VV SFZ Milana Lešického, Dušana Titela a Stanislava Vencela
a členov TMK. Bol navrhnutý model, v ktorom by za kategóriu staršieho dorastu ( U 19 – K
ME a U 18) zodpovedal/trénoval jeden profesionálny tréner, s ktorým by bola uzatvorená
zmluva na jeden rok s opciou.
VV SFZ pri hlasovaní jednomyseľne podporil v tejto vekovej kategórii návrh na Petra
Gergelyho.
Pre kategóriu mladšieho dorastu ( U 17 – K ME a U 16 –ME ) bolo navrhnuté uzavrieť zmluvu
s profesionálnym trénerom na 2 roky, nakoľko súčasná SR 15 bude v roku 2013 účastníkom
záverečného turnaja ME U 17.
Pre kategóriu SR 15 bolo navrhnuté, aby hlavný tréner bol úväzkový klubový tréner, ktorý by
mal dvoch asistentov z iných regiónov, tak aby mali reprezentační tréneri pokryté celé
Slovensko.
Pre tieto vekové kategórie tréneri schválení neboli. Člen VV SFZ Stanislav Vencel bol
poverený, aby do najbližšieho zasadnutia VV SFZ predložil návrh na schválenie trénerov pre
túto vekovú kategóriu.
K bodu 15: Informácia o stave Technického úseku.
Informáciu podal GS SFZ Jozef Kliment. Informoval o zisteniach, ktoré poskytla TMK na
základe úzkej spolupráce s Technickým úsekom. Za závažné možno považovať niekoľko faktov,
a síce že:
- Nedošlo k fyzickému odovzdaniu celej agendy technického riaditeľa, zvlášť úseku
vzdelávania.
- Chýbajú dokumenty súvisiace s medzinárodnou akreditáciou v rámci konvencie UEFA.
- Neexistuje celoslovenská evidencia trénerov, ktorá by umožňovala akúkoľvek
kontrolu.
- Nie je k dispozícii žiadna archivácia o prijímaní trénerov do jednotlivých kurzov EURO
A a EURO Profi.
- Nie sú k dispozícii kalkulácie pre vytvorenie rozpočtov pre jednotlivé vzdelávacie kurzy
ako aj ich využitie resp. vyučtovanie.
- Nie sú k nahliadnutiu záznamy narábania a využitia účelovej finančnej dotácie zo
strany UEFA pre potreby vzdelávania trénerov v rámci členstva v Konvencii UEFA.

VV SFZ vzal informáciu o stave Technického úseku na vedomie.
K bodu 16: Informácia o aktuálnom stave činnosti na úseku delegátov stretnutia SFZ.
Informáciu podal GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že hlavnou úlohou úseku delegátov
stretnutia SFZ (ďalej len „DS SFZ“) v jarnej časti sezóny 2010/11 bolo analyzovať činnosť práce
za uplynulé obdobie od roku 2007 až 2011. Do ďalšieho obdobia si medzi hlavné úlohy DS SFZ
stanovil:
- Zabezpečiť vzdelávací proces DS SFZ v zmysle získanej akreditácie „vzdelávania
športových delegátov SFZ“.
- Zvýšiť prirodzenú autoritu delegáta stretnutia jeho zapojením do práce vo futbalovom
hnutí.
- Prehĺbiť spoluprácu s ostatnými riadiacimi komisiami SFZ.
- Pravidelne vykonávať kontrolné a konzultačné semináre.
- Zabezpečovať sústavnú aktualizáciu základných dokumentov.
VV SFZ vzal informáciu o aktuálnom stave činnosti na úseku DS SFZ na vedomie.
K bodu 17: Informácia o súdnom spore SFZ vs. p. Antalová Hriňáková.
Informáciu podal Prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o prehratom súdnom spore SFZ
s bývalou zamestnankyňou SFZ p. Hriňákovou, i tom, že ide už o právoplatný rozsudok. Ten je
možný k nahliadnutiu na sekretariáte SFZ.
VV SFZ vzal informáciu na vedomie.
K bodu 18: Informácia o stave príprav organizácie finálového turnaja ME U 17.
Informáciu podal GS SFZ Jozef Kliment. Prezident SFZ Ján Kováčik v súvislosti s organizáciou
záverečného turnaja ME U 17 poveril člena VV SFZ Stanislava Vencela, aby vytvoril pracovnú
skupinu, ktorá sa bude zaoberať výberom lokality šampionátu. V súčasnosti sú dve možné
alternatívy (západ, východ), na západnom Slovensku sú to mestá Senec a Trnava, na
východnom Slovensku ide o mestá Michalovce a Moldava nad Bodvou.
Členovia VV SFZ budú o priebehu príprav a výberu lokality priebežne informovaní na svojich
zasadnutiach.
K bodu 19: Informácia o udalostiach v BFZ a ObFZ DS.
Informáciu podal Prezident SFZ Ján Kováčik. Opísal udalosti a skutkový stav, ktorý vznikol vo
vyššie uvedených futbalových zväzoch. V oboch prípadoch, hoci ide o rozdielne záležitosti,
doporučil štatutárnym zástupcom BFZ a ObFZ DS o zvolanie mimoriadnej Konferencie, na
ktorej je možné vzniknuté problémy vyriešiť. Zdôraznil, že sekretariát SFZ dohliada nad
spôsobom riešenia týchto sporov.

K bodu 20: Informácia o výsledku hlasovania per rollam k voľbe Prezidenta FIFA.
Informáciu podal Prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že VV SFZ prvýkrát úspešne využil
elektronické hlasovanie per rollam, v ktorom mali členovia VV SFZ možnosť vyjadriť sa, či sú
za alebo proti tomu, aby delegát reprezentujúci SFZ na 61. Kongrese FIFA v Zurichu podporil
svojim hlasom kandidatúru S.Blatera na post prezidenta FIFA.

Z 13 členov VV SFZ hlasovalo 10 členov, z hlasujúcich boli všetci za podporu S.Blatera pri
voľbe Prezidenta FIFA.
Ján Kováčik upozornil aj na najdôležitejšiu zmenu odsúhlasenú v rámci Kongresu FIFA, a to, že
o pridelení usporiadania záverečného turnaja MS nebude rozhodovať Výkonný výbor FIFA,
ale jednotlivý predstavitelia futbalových zväzov na zasadnutí Kongresu FIFA.
K bodu 21: Diskusia.
Záverečným bodom zasadnutia bola diskusia, v nej vystúpili:
Richard Havrilla:
Pred zasadnutím VV SFZ písomne predložil materiál zaradený do diskusie s názvom Doplnenie
resp. zmena Rozpisu súťaže 2011/2012 SFZ. Predložený materiál odôvodnil a vznikla k nemu
diskusia, z ktorej vyplynulo, že predkladateľ ma materiál dopracovať.
Ján Kováčik:
Požiadal členov VV SFZ o mandát, na základe ktorého bude môcť viesť rokovania
s predstaviteľmi klubu MŠK Žilina o odohraní kvalifikačných stretnutí SR „A“ proti Arménsku
a Rusku na štadióne v Žiline.
VV SFZ tento mandát pri hlasovaní jednomyseľne odsúhlasil.
Dušan Tittel:
Informoval o zasadnutí Výkonného výboru ÚLK. Zo záverov zasadnutia ÚLK vyplýva návrh na
zrušenie účasti delegátov stretnutia na zápasoch druhej najvyššej Slovenskej futbalovej ligy.
Tento návrh má byť predložený na najbližšom zasadnutí VV SFZ. Prezident SFZ Ján Kováčik
požiadal Dušana Titela, aby zástupcovia ÚLK túto zmenu prekonzultovali s osobami
kompetentnými vyjadriť sa k tomuto návrhu, najmä s GS SFZ Jozefom Klimentom, pod
ktorého kompetenčne delegáti stretnutia patria a tiež so zástupcami komisie rozhodcov.
Jozef Kliment:
Informoval ostatných členov SFZ o vytvorenej pracovnej skupine, ktorá pracuje na materiály
s názvom Koncepcia boja proti diváckemu násiliu na roky 2011-2014. Skladá sa zo zástupcov
Prezídia policajného zboru SR a zástupcov SFZ. Nakoľko ide problematiku, ktorá zasahuje aj
do pôsobnosti ÚLK, navrhol Prezident SFZ Ján Kováčik, aby bola táto pracovná skupiny
doplnená o zástupcu ÚLK. Následne požiadal Dušana Titela, aby v termíne do 20.júna 2011
oznámil sekretariátu SFZ zástupcu ÚLK, ktorý sa bude na tejto koncepcii aktívne podieľať.
Jozef Kliment:
Informoval VV SFZ, že Disciplinárna komisia UEFA sa na svojom zasadnutí rozhodla zrušiť
obvinenie voči Jozefovi Markovi (členovi Komisie rozhodcov UEFA a zároveň Observerovi
UEFA nominovaným SFZ) v prípade korupčnej aféry vyšetrovanej súdom v Bochume.

Uznesenia zo zasadnutia VV SFZ
konaného dňa 07.júna 2011.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 70/11 VV SFZ
Schvaľuje člena VV SFZ Dušana Titela na doplnenie zloženia poroty, ktorá rozhodne o výbere
víťazného loga SFZ vo vyhlásenej súťaži.
Ukladá predkladateľovi návrhu na zostavenie poroty, ktorá rozhodne o výbere víťazného loga
SFZ, aby doplnil jej zloženie o člena VV SFZ Dušana Titela.
Ukladá predkladateľovi návrhu, aby bezprostredne po vyhlásení výsledkov o výbere loga SFZ,
poveril víťaza súťaže vypracovaním návrhu loga pre ÚLK.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 71/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh Organizačnej štruktúry SFZ.
Ukladá predkladateľovi návrhu Organizačnej štruktúry SFZ, aby do najbližšieho zasadnutia VV
SFZ pripravil presnú špecifikáciu nákladov spojených s úsekmi SFZ a menný zoznam
pracovných pozícii SFZ.
T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 72/11 VV SFZ
Ukladá členom VV SFZ zaslať písomne pripomienky k návrhu Strategického plánu SFZ
v termíne do 20 júna 2011.
Ukladá predkladateľovi návrhu Strategického plánu SFZ zapracovať akceptovateľné
pripomienky zaslané členmi VV SFZ do materiálu a následne opätovne predložiť na
schválenie.
T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 73/11 VV SFZ
Ukladá predkladateľovi návrhu Úpravy súťaží dospelých SFZ od ročníka 2012/13 materiál
prepracovať a doplniť o dôvodovú správu, v ktorej bude opísaný predpokladaný dopad
reorganizácie na športovú a ekonomickú stránku súťaží SFZ.
Ukladá určeným členom VV SFZ vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá sa bude návrhom úpravy
súťaží dospelých SFZ od ročníka 2012/13 podrobnejšie zaoberať.
T: ihneď
Z: Jozef Paršo
Richard Havrilla
Ladislav Gádoši
Ladislav Berner
Dušan Titel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 74/11 VV SFZ
Schvaľuje výklad k článku 11 odsek 2 Pravidiel (SFZ) upravujúcich činnosť agentov hráčov
a klubov z 11.9.2001.

T: ihneď
Z: členovia VV SFZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 75/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh interného pokynu SFZ s názvom: Správa o pracovnej ceste zamestnanca
alebo vyslaného zástupcu SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 76/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh Organizačnej smernice IT-01-2011-software a hardware.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 77/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh na zloženie výkonného projektového tímu pre projekt elektronického
registračného systému.
Schvaľuje návrh na zloženie komisie pre posudzovanie ponúk k výberovému konaniu
doplnenú o člena VV SFZ Ivana Nemečkaya.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 78/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh dotácií UEFA na organizovanie mládežníckych a „grassroots“ turnajov
(HatTrick).
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 79/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2011.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 80/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh na zachovanie súčasného stavu ÚTM - 12 klubov v 1. kategórii a 9 klubov v 2.
kategórii.

Ukladá predkladateľovi udeliť jednotlivé štatúty ÚTM klubom podľa poradia aktuálnej
tabuľky, predloženej pracovníkmi Technického úseku.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 81/11 VV SFZ
Schvaľuje Pravidlá futbalu – aktualizovanú verziu v predloženej podobe.
T: ihneď
Z. Dušan Krchňák
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 82/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh na Petra Gergelyho za trénera pre mládežnícke reprezentačné družstvá
Slovenska na ročník 2011/12 (s možnou opciou) vo vekovej kategórii U 19-K ME a U 18.
Ukladá členovi VV SFZ Stanislavovi Vencelovi, aby do najbližšieho zasadnutia VV SFZ predložil
návrh na schválenie trénerov pre reprezentačné družstvá Slovenska vo vekovej kategórii
U 17-K ME a U 16-ME, U 15.
T: v texte
Z: v texte
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznesenie č. 83/11 VV SFZ
Ukladá členovi VV SFZ Dušanovi Titelovi, aby doplnil zástupcu ÚLK do pracovnej skupiny,
ktorá sa zaoberá s Koncepciou boja proti diváckemu násiliu na štadiónoch na roky 2011-2014.
T: ihneď
Z: Dušan Titel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bratislava 10.júna 2011
Vypracoval:
Jaroslav Rybánsky

Verifikoval:
Jozef Kliment

