ZÁPISNICA Č. 11
zo zasadnutia Vy SFZ, konaného dňa 7. decembra 2011

v Bratislave
Dňa 7. deeembra 2011 sa v sídle SFZ uskutočnilo rokovanie VV SFZ. Toto zasadnutie
sa
konalo za prítomnosti všetkých členov VV SFZ:

Ján Kováčik Prezident SFZ
Jozef Kliment Generálny sekretár SFZ
Stanislav Vencel Viceprezident SFZ pre štátnu repr. a medzinár. vzt‘ahy
Dušan Tittel Viceprezident SFZ pre profes. futbal a zástupca IJLK
Jozef Paršo Viceprezident SFZ pre amatér. futbal a zástupca amatér. futbalu
Jozef Valovič zástupca ULK
Ivan Neniečkay zástupca ULK
Petr Kašpar .-zástupca ULK
Juraj Jánošík zástupca amatérskeho futbalu
Ladislav Gádoši zástupca amatérskeho futbalu
Richard Havrilla zástupca amatérskeho futbalu
Dušan Krchňák zástupca rozhodcov
Milan Lešický zástupca trénerov
Peter Sepeši člen VV SFZ pre organizačno legislatívne otázky
—

—

—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

—

-

K zasadnutiu VV SFZ bolí prizvaní:
Jaroslav Rybánsky vedúci legislatívno právneho oddelenia SFZ
—

-

Program:
Otvorenie

schval‘ovanie programu rokovania.

2.

Kontrola plnenia uznesení.

3.

Schval‘ovanie návrhu Srnernice o používaní motorových
vozidiel SF1

4.

Schvaľovanie návrhu na zníženie počtu trénerov mládeže SFZ
pre. regióny.

5.

Schvaľovanie návrhu Termínovej listiny mládeže a
termínov

6.

zasadnutí

Schval‘ovanie

VV SFZ na prvý polrok 2012.

zástupcll

Slovenska pri reprezentovaní na

8.ročníku UEFA Regions Cup.
7.

Schval‘ovanie návrhu na personálne ohsadenie Odvolacieho
orgánu licenčného konania.

8. Schvaľovanie návrhu opatrenia na dodržiavanie zákona

Č. 428/2002 o ochrane osohných údajov.
9. Schval‘ovanie návrhu na otvorenie 2. fázy financovania
kamerového systému pre kluby riadené ÚLK.
10. Informácia o podaní žiadosti klubu Partizán Bardejov na
usporiadanie finále Slovnaft cupu po oficiálnorn termíne
podávania pihlášok.
11. lnformácia o organizovaní turnaja krajín V-4 vo futsale 2012.
12. I)iskusia.

K bodu 1: Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol Prezident SFZ Ján Kováčik. V úvode navrhol rozšíriť
program zasadnutia o hod s názvom „Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov
rozhodcov a delegátov pozorovatel‘ov rozhodcov SFZ“, ktorý dodatočne predložil člen
VV SFZ Dušan Krchňák. Následne dal o návrhu programu s doplnením hlasovat‘. Návrh
bol odsúhlasený jednomysel‘ne.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie Č. 100/10 VV SFZ.
Ukladá Prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi pravidelne informovat‘ členov yV SFZ o
stave príprav výstavby NFS na území Petržalky v Bratislave.
v texte
Z: v texte
Úloha trvá.
Prezident SFZ Ján Kováčik informoval, že od ostatného zasadniitia VV SFZ nedošlo
k žiadnej zmene.
lJznesenie Č. 102/H VV SFZ
1)
Schvaľuje smernicu SFZ o organizácii medzištátnych zápasov reprezentačných
družstiev SR.
2)
Ukladá predkladateľovi doplnit‘ predmetnú smernicu o štruktúru prideľovania
lístkov na ieprezentačné zápasy podľa kategórii.

Ukladá predkladateľovi vytvorit‘ finančiiú kalkuláciu nákladov na zorganizovanie
3)
reprezentačného zápasu na jednotlivých štadiónoch
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uloha trvá v bode 2 a 3.
Body 2 a 3 budú opitovne predložené na zasadnutí VV SFZ v januári 2012. V prípade
bodu 2 z dóvodu nepredloženia materiálu zo strany predsedu ZsFZ. V prípade bodu 3, z
dóvodu kompletného finančného vyčíslenia všetkých zápasov kvalifikácie, ktoré budú
vyčíslené ku koncu kalendárneho roku.
Uznesenie Č. 107/11 VV SFZ
Ukladá všetkým oblastným a regionálnym futbalovým zväzom (členom SFZ) v termíne
do 31.10.2011 zosúladiť svoje stanovy s článkorn 3 ods. 5 a Článkom 16 odsek S Stanov
SFZ tak, aby aktuálni členovia riadiacich orgánov zväzov (Výkonný výbor a Rada)
nemali právo hlasovat‘ v najvyššom orgáne príslušného zväzu (Konferencia).
T: ihned‘
Z: Peter Sepeši
Uloha trvá.
VV SFZ na svojom októbrovoni zasadnutí predÍžil termín vyplývajúci z uznesenia do
30.11 .2011. Zodpovední za vykonatel‘nost‘ uznesenia sa okrem predkladatel‘a stali aj
predsedovia RFZ.
Predsedovia RFZ spolu s predkladatel‘om boli požiadaní o kontrolu nad splnenírn
uznesenia. K tomuto uzneseniu sa venovali členovia VV SFZ v rámci hodu diskusia.
Uznesenie č. 110/11 VV SFZ
1)
Ukladá vykonať právnu analýzu zmlúv so Sport Progressom a navrhnúť úpravu
tých článkov zmlúv, ktoré sú nejasné a nejednoznačné.
2)
Neschval‘uje vyplatit‘ zmluvné pokuty uplatňované Sport Progressom.

-

T: ihned‘
Z: Ján Kováčik

Vloha trvá v bode 1.
V súčasnosti stále prehieha analýza jednotlivých zmlúv. Členovia VV SFZ hudú o jej
výsledku informovaní.
lJznesenie č. 117/11 VV SFZ
Ukladá členom Rady OhFZ DS v termíne do 31.12.2011 zvolat‘ v súlade s či. 12 ods. I
Stanov ObFZ DS rnimoriadnu Konferenciu ObFZ DS, na ktorej sa uskutočnia nové
voi‘by do orgánov OhFZ DS volených Konferenciou ObFZ DS. Nové vol‘hy do orgánov
OhFZ DS sa uskutočnia až po splncní povinností vyplývajúcich z Uznesenia 107/11 VV
SFZ z 12.9.20 1 I podl‘a volebného poriadku OhFZ DS, ktorého znenie bude pred
uskutočnením nových voiieh zosú]adené so Stanovami SFZ, osohitne s či. 3 ods. 5 a či.
16 ods. 5 Stanov SFZ.

T: v texte
Z: Jozef Kliment
Peter Sepeši
Uloha trvá.
Informácia o vývoji udalostf k prípadu ObFZ DS bola prerokovaná na zasadnutí VV SFZ
v bode programu diskusia.
Uznesenie Č. 118/11 VV SFZ
Schval‘uje návrh na zorganizovanie podujatia ME Ui? v roku 2013 v dvoch
1)
regiónoch (ZsFZ a SsFZ) s hlavnými centrami v Piešt‘anoch a Ziline.
2)
Schvaľuje OrganizaČný výhor turnaja ME UI? (2013) v zložení Martin Hasprún
riaditel‘ turnaja, Stanislav Vencel-predseda Organizačného výboru, Jozef Marko-asistent
riaditel‘a turnaja.
3)
Ukladá Členom Organizačného výboru turnaja bezodkladne ohsadiť pozície
športovo-technického manažéra(sport facilities manager), manažéra pre logistiku
(Accomodation and transport manager), marketingového a PR manažéra (commercial PR
manager) vo všetkých prípadoch po 2 osoby.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment,
Stanislav Vencel,
Martin Hasprún,
Jozef Marko
Uioha trvá v hode 3.
Návrh na ohsadenie jednotlivých pozícii OrganizaČného výhoru bude prediožený VV
SFZ na schválenie po vzájomnej komunikácie a dohode s predstavitel‘mi UEFA.
Uznesenie Č. 124/11 VV SFZ
Ukladá predsedom RFZ, aby v termíne do 31.10.2011 vytvorili v rámci svojich regiónov
tzv. “dataházu jubilantov“, ktorým by mal SFZ v hudúcnosti udelit‘ odznak SFZ.
T: ihned‘
Z: predsedovia RFZ
Uloha trvá.
Predseda ZsFZ požiadal o predlženie termínu do januárového zasadnutia.
‚

‚

Uznesenie Č. J 29/li VV SFZ
Ukladá klubu FC Petržalka 1898, a.s. vyrovnaf v termíne do 30.11.2011 pohľadávky voČi
svojím mládežníckym trénerom. V prípade nedodržania stanoveného termínu VV SFZ:
a) navrhuje pozastavit‘ platby SFZ určené z fondu Solidarity Payment UEFA pre klub FC
Petržalka 1898, a.s.
b) odporúČa v rámci UTM preradit‘ kluh FC Petržalka 1 898,a.s. do 2. kategórie.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uloha trvá.
SFZ listom upozornila predstavitel‘ov klubu FC Petržalka 1898,a.s. na pri jaté uiznesenie a
vyzvala k náprave. V liste holi upozornení, že pokial‘ neuhradia dlhované peniaze svojím
trénerom, SFZ pozastaví dotáciu UEFA z LM určená pre kluby na rozvoj mládeže
-

(UEFA Solidarity Payrnent).
januárovom zasadnutĹ

O ďalšom vývoji hudli členovia VV SFZ informovaní na

Uzneseriie Č. 131/11 VV SFZ
Udel‘uje mandát pre Prezidenta SFZ Ján Kováčika, GS SFZ Jozefa Klimenta a
viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu Stanislava Vencela, aby rokovali s
reprezentačným trénerom Viadimírom Weissorn o otázke vhodnosti trénovania dvoch
družstiev súčasne.
T: ihned‘
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment
Stanislav Vencel
Úloha trvá.
Informoval Prezident SFZ Ján Kováčik. V súčasnosti prehieha kornunikácia medzi
trénerom Weissom a predstavitel‘mi SFZ. O plnení tohto uznesenia hudú členovia VV
SFZ informovaní na januárovom zasadnutí.
Uznesenie Č. 132/1 I VV SFZ
Bene na vedomie Hodnotiacu správu reprezentačného trénera A tírnu SR ku
1)
kvalifikácii ME 2012.
OdporúČa trénerovi reprezentačného A tírnu SR dopracovat‘ a nanovo predložiť
2)
Hodnotiacu správu ku kvaiifikácii ME 2012.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uloha trvá v hode 2.
Prezident SFZ Ján Kováčik informoval, že na januárovom zasadnutí VV SFZ bude
l-Iodnotiaca správa reprezentačného trénera A tírnu SR ku kvalitkácii ME 2011 nanovo
predložená.
Iiznesenie č. 138/11 VV SFZ
Neschval‘uje návrh na spopiatnenie pasportizačného procesu štadiónov a ihrísk,
1)
spoplatnenie certifikačného procesu pre hracie plochy.
Odporúča predkladatclovi materiál predložiť opätovnc na schválenie až po
2)
rokovaní zástupcov ULK a Kornisie SFZ pre štadióny a ihriská.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá v hode 2.
Predkladatel návrhu predloží na januárové zasadnutie VV SFZ nové znenie návrhu, ku
ktoréinu dospel po spoloČných diskusiách s predstaviteľnii ULK a GS SFZ. Návrh hude
spočívat‘ v tom, že kluby budú povinné zaplatiť náklady na opakované návštevy Členov
Kornisie pre štadióny a ihriská, ktorě pasportizáciu vykonávajú v tom prípade. že
opakovaná návštevu spósohi Ii sami svojou nepripravenosťou.
Uzriesenie č. 139/li VV SFZ

Schvaľuje ustanovenie nezávislého 4 členného odvolacieho orgánu lieenčného
1)
konania (ďalej len „OOLK“), pričom členov OOLK, splňajúcich požiadavky UEFA
navrhnú do 30.11.201 1 predsedovia RFZ, Personálne zloženie OOLK schváli Vy SFZ na
svojom decembrovom zasadnutí.
Schval‘uje doplnenie znenia článkov 35 a 43 Stanov SFZ, podľa formulácií
2)
navrhnutých v správe UEFA.
Ukladá Licenčnej komisii SFZ na januárové zasadnutie VV SFZ predložif na
3)
schválenie novelizovanú Smernicu klubového licenčného systému SFZ.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uloha trvá vo všetkých bodoch.
Do termínu 30.11.2011 boli predložené 3 personálne návrhy na obsadenie člena OOLK.
Tie holi predmetom schval‘ovania na zasadnutí VV SFZ ako samostatný hod programu.
Na doplnení znenia článkov 35 a 43 Stanov SFZ, rovnako na Smernici klubového
licenčného systému SFZ sa v stíčasnosti pracuje.
Uznesenie Č. 140/11 VV SFZ
Ukladá svojini členom, aby v termíne do 25.11.2011 predložili sekretariátu SFZ návrhy
na doplnenie zoznamu pozývaných hostí v rámci materiálu o štruktúre pridel‘ovania
lístkov na reprezentačné zápasy podl‘a kategórii a následne ukladá predkladatelovi
materiál opätovne predložit‘.
T: v texte
Z: členovia VV SFZ
I.uloha trvá.
Predseda ZsFZ požiadal o predlženie termínu. Zoznam pozývaných hostí v rámci
materiálu o štruktúre prideľovania lístkov na reprezentačně zápasy podľa kategórii hude
schval‘ovaný na januárovom zasadnutí.
‚

Ostatné úlohy vyplývajúce z prijatých uzneseiií holi splnené.
K bodu 3: Schval‘ovanie návrhu Smernice o pužívaní motorových vozidiel SFZ.
Tento hod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Informoval o obsahLl a účelu smernice, ktorá
má zefektívnit‘ a sprehl‘adnit‘ spósoh využívania motorových vozidiel SFZ.
o predloženom návrhu hlasovalo 12 členov VV SFZ, 12 za. Návrh bol jednomysel‘ne
schválený.
K bodu 4: Schval‘ovanie návrhu na zníženie počtu trénerov mládeže SFZ pre
regióny.
Tento hod uviedol OS SFZ Jozef Kliment. Pre účelnost‘ práce v rámci pósohenia trénerov
mládeže pre regióny SFZ navrhol schválit‘ zníženie ich počtu z piatich na štyroch s tým,
že každý regionálny futhalový zväz by mal jedného trěnera.
o návrhu hlasovalo 12 členov VV SFZ, 12 za, návrh bol jednornysel‘ne schválený.
K bodu 5: Schval‘ovanie návrhu Terrnínovej listiny mládeže a termínov zasadnutí
VV SFZ na prvý polrok 2012.

Tento hod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Oboznámil prítomných s návrhom. Počas
diskusie hola navrhnutá zmena v návrhu na termíny zasadnutí VV SFZ a to, aby sa
januárové zasadnutie konalo 17.januára. Zároveň bol návrh doplnený o
termín uskutočnenia zasadnutia Rady SFZ, a to dňa 18.januára, s tým, že zasadnutie VV
SFZ (17.januára 2012) a zasadnutie Rady SFZ (18.januára 2012) by sa konalo v Poprade.
O predloženorn návrhu so zmenami a doplnením hlasovalo 13 členov VV SFZ, 13 za,
návrh bol jednomysel‘ne schválený.
K bodu 6: Schval‘ovanie zástupcu Slovenska pri reprezentovaní na 8. ročníku UEFA
Regions Cup.
Tento hod uviedol CS SFZ Jozef Kiiment. Na reprezentovanie Slovenska na 8. ročníku
UEFA Regions cupu v kvalifikácii 20 12/13 navrhol schválit‘ regionálny výher
Východoslovenského futhalového zväzu. V diskusii vystúpil predseda SsFZ Jozef Paršo
a požiadal o zmenu návrhu na reprezentovanie Slovenska na 8.ročníku Regions cupe
v prospech regionálneho výberu Stredoslovenského futbalového zväzu s odóvodnením,
že nakol‘ko ide o rotačný systém a ked‘že ostatnýkrát reprezentoval Slovensko regionálny
výber Západoslovenského zväzu, mal by nasledovat‘ Stredoslovenský futbalový zväz. VV
SFZ pripomienku akceptoval a hlasoval o návrhu schválif regionálny výher
Stredoslovenského futbalového zväzu na reprezentovanie na 8. ročníku UEFA Regions
cupu v kvalifikácii 2012/13.
o návrhu hlasovalo 12 členov VV SFZ, 12 za, návrh bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na personálne obsadenie Odvolacieho orgánu
licenčného konania.
Návrh predložil GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že predsedom RFZ vznikla
Uznesením č. 139/II VV SFZ povinnost‘ v termíne do 30.11.2011 predkiadať návrhy na
členov OOLK. Do tohto termínu boli doručené návrhy na troch členov:
JUDr. Peter Kohút
JUDr. Boris Kordoš
Mgr. Matúš Stulajter
Doporučením UEFA holo, aby minimálne jeden člen OOLK mal právne vzdelanie
a aby minimálne jeden člen bol povolaním audítor. Nakoľko sa predsedom RFZ do
zasadnutia VV SFZ nepodarilo navrhnúť na pozíciu člena OOLK osobu, ktorá sa
profesne venuje audítorstvu, členovia VV SFZ sa dohodli, že budú ohsadenie
posledného člena OOLK schvaľovat‘ elektronickým hlasovanírn per rol lam.
O predkladanom návrhu na personálne obsadenie OOLK hlasovalo 12 členov VV SFZ,
12 za, návrh bol jednomysel‘ne schválený.
-

-

-

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu opatrenia na dodržiavanie zákona č. 428/2002
o ochrane osohných údajov.
Tento bod uviedol CS SFZ Jozef Kliment. lntbrmoval, že SFZ spracúva osohné údaje
dotknutých osóh (napr. uchádzači o prácu, žiadatelia o registráciu do klubu), pričom
najmi pri registrácii žiadateľov o registráciu do klubu nedisponuje súhlasom dotknuwj
osoby so spracúvaním osohných údajov.
Dňa 10. 10. 2011 hola SFZ doručená žiadosť Uradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky o poskytnutie súčinnosti v súvislosti s prešetrovaníni podnetu

dotknutej osoby, ktorá sa sťažovala na nedostatky pri spracúvaní osobných údajov na
Bratislavskom futbalovom zvize. SFZ na uvedenú žiadosť v zmysle položených otázok
odpovedal listom zo dfia 17. 10. 2011.
Dňa 30. 11. 2011 bob SFZ doručené oznárnenie úradu o vykonaní kontroly spracúvania
osobných údajov a dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov v SFZ. ktorá sa
vykoná dňa 14. 12. 2011.
3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (d‘alej len
Podľa
„zákon“) sú osobnýrni údajmi údaje týkajúce sa určenej aleho určiteľnej fyzickej osoby,
pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na
základe všeobecne použitel‘ného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu aleho sociálnu identitu.
Podl‘a 4 ods. 2 zákona je prevádzkovateľom právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá sama abebo spoločne s mými určuje účel a prostriedky spracúvania osobných
údaj ov.
Podl‘a * 4 ods. 5 zákona je dotknutou osobou každá fyzická osoba, o ktorej sa
spracúvajú osobně údaje.
Podl‘a 7 ods. I zákona možno osobně údaje spracúvať len so súhlasom dotknutej
osoby, ak tento zákon neustanovuje inak. Písomný súhlas preukazuje prevádzkovatel‘
úradu dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnutie súhlasu. Dókaz o súhlase obsahuje najniä
údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam aleho
rozsah osohných údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas
daný v písornnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
Podl‘a
7 ods. 2 zákona je prevádzkovateľ povinný v prípade pochybností
kedykol‘vek
na jeho žiadosť, že súhlasom disponuje.
úradu
preukázať
PodI‘a 8 ods. 2 zákona pri spracúvaní osobných údajov možno využit‘ na účely
určenia fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor ustanovený osobitným
zákonom (zákon o rodnom čísle) len vtedy, ak jeho použitie je nevyhnutné na dosiahnutie
daného účelu spracúvania. Spracúvať iný identifikátor, ktorý v sebe skrýva
charakteristiky dotknutej osoby, alebo zverejňovat‘ všeobecne použitel‘ný identifikátor sa
zakazuje.
10 ods. I zákona je prevádzkovatel‘, ktorý mieni získat‘ od dotknutej
Podl‘a
osoby jej osobně údaje, povinný najneskór pri ich získavaní informovat‘ dotknuiú osobu a
bez vyzvania jej vopred oznárnif zákonom stanovené údaje (napr. sídlo prevádzkovateľa,
účel spracúvania, podmienkach spracúvania, poučenie o eXistencii práv dotknutej osoby).
Podl‘a 10 ods. 3 zákona informácie podl‘a 10 ods. I zákona netreha dotknutej
osobe oznamovať, ak s ohľadom na všetky okolnosti vie prevádzkovatel‘ úradu
kedykoľvek na jeho žiadosť preukázat‘. že v čase získavania osohných údajov holi všetky
potrebné informácie dotknutej osobe už známe.
Na základe uvedených ustanovení zákona vyplýva pre SFZ povinnost‘ disponovat‘
súhlasom dotknutej osoby, ak spracúva osobně údaje dotknutej osoby.
Preto členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Výkonný výbor ukladá zamestnancom SFZ, ktorí sú oprávnení spracúvat‘ osobné
údaje, ‘aby vždy pred začatím spracúvania osobných údajov požiadali dotknutú

osobu alebo jej zákonného zástupcu o písomný súhlas so spracúvanínl osobných
údajov na konkrétny účel ich spracúvania.
o návrhu hlasovalo 12 členov VV SFZ. Všetci za. Návrh uznesenia bol jednomysel‘ne
schválený.
K bodu 9: Schval‘ovanie návrhu na otvorenie 2. fázy financovania kamerového
systému pre kluby riadené ULK.
Predmetný návrh predstavil GS SFZ Jozef Kliment. Po predchádzajúcej konzultácii
s predstavitel‘mi ULK a žiadosti klubov o dotáciu na kamerové systémy navrhol rozšíriť
počet klubov, ktoré budú zahrnuté do projektu kamerového systému. Dotácia na jeden
klub by predstavovala čiastku 33.000 €.
Po vzájomnej dohode v diskusii k tomuto bodu programu sa členovia VV SFZ dohodli,
že projekt dotácie na kamerové systémy sa rozšíri o štyri kluby: MFK Košice, DAC
Dunajská Streda, AS Trenčín a o klub, o ktorom rozhodne ULK, bud‘ Slovan Bratislava
aleho vít‘az 2. ligy sezóny 2011/12.
Zároveň bob navrhnuté, aby vyplatením uvedenej čiastky kluhom bol projekt dotácii
kamerového systému považovaný za ukončený.
O oboch návrhoch zmien hlasovali členovia VV SFZ naraz. Hlasovalo 12 členov VV
SFZ, 12 za, návrh bol jednomysel‘ne schválený.
K bodu 10: Informácia o podaní žiadosti klubu Partizán Bardejov na usporiadanie
finále Slovnaft cupu po oficiálnom termíne podávania prihlášok.
Tento bod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Oznámil, že klub Partizán Bardejov podal
prihlášku na usporiadanie finále Slovnaft cupu po oficiálnom termíne podávania
prihlášok. V rámci diskusie sa členovia VV SFZ rozhodovali o tom, či túto prihlášku
akceptujú a zaradia Partizán Bardejov k oficiálnym uchádzačom o zorganizovanie finále
Slovnaft cupu, teda kluhom FK BODVA Moldava nad Bodvou a FK Baník Horná Nitra.
Po vzájomnej dohode, sa členovia yV SFZ uzniesli na tom, že prihlášku klubu Partizán
Bardejov uznajú a tiež, že už žiadne d‘alšie prihlášky nehudú akceptovat‘.
O tomto návrhu hlasovalo I I členov VV SFZ, z toho 1 1 za, návrh bol jednomyseľne
schválený.
K bodu 11: Informácia o organizovaní turnaja krajín V-4 vo futsale 2012.
Tento hod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Oznámil ostatným členom VV SFZ, že
predstavitelia Slovenského futsalu požiadali SFZ o finančnú pomoc pri organizovaní
turnaja krajín V-4 vo futsale, ktoré by sa mali konat‘ v roku 2012 na Slovensku.
Slovenský futsal v sóčasnej dohe nedokáže nad rámec svojho hežného ročného rozpočtu
vygenerovat‘ sumu na zorganizovanie tohto podujatia.
V žiadosti adresovanej SFZ holo odóvodnenie, že ak Slovensky futsal vloží všetky svoje
prostriedky do organizácie predmetného turnaja, bude musieť v roku 2012 zrušiť takmer
všetky ostatné aktivity, vrátane plánovaných zápasov slovenskej reprezentácie vo futsale.
Vychádzajúc zo základných faktov
záväzok organizovať turnaj V- 4 na Slovensku, najpravdepodobnejšie v Bratislave, v
termíne od 6.9.2012 do 10.9.2012,
Slovenský futsal nedisponuje prostriedkami z ktorých by holo možné takúto akciu v
plnom rozsahu vyfinancovať a potrehuje pomoc,
-

-

navrhli predstavitelia Slovenského futsalu tieto alternatívy riešenia:
A)
Turnaj sa zorganizuje v réžii Slovenského f‘utsalu v Bratislave, avšak Slovenský
futhalový zväz finančne podporí na organizáciu tohto podujatia nad rámec hežnej ročnej
dotácie, ktorá predstavuje cca 50 tis. Eur, účelovo navyše d‘alšou dotáciou vo výške
min. 40 tis. Eur.
B)
Turnaj sa zorganizuje v spolupráci s Komisiou futsalu Ceskej republiky.
Reklarnná agentúra, ktorá organizovala turnaj V-4 v Plzni v roku 2010 je ochotná tento
turnaj zorganizovat‘ ešte raz s tým, že časť zápasov by sa hrala v Brne a časf v Bratislave.
Systém by bol nasledovný:
Cesko by hrab všetky svoje zápasy v Brne, Slovensko by hrab v Bratislave zápasy s
Mad‘arskom a PoI‘skom. Česi si hudú hradit‘ všetky náklady v Brne, Slovensko všetky
náklady v Bratislave. Pri tejto konštrukcii súťaže by to stálo Slovenský futsal cca 15 tis.
Eur, čo je úspora takmer 40 tis. Eur. Ceskí partneri prisľúhili, že sa zasadia za to, aby
tento ročník (aj ked‘ spoločne organizovaný) hol Slovensku zarátaný, ako kehy sme ho
organizovali sami a d‘alšie kolo turnajov by pokračovalo v roku 2013 turnajom v
Mad‘arsku.
V diskusii k tomuto bodu programu sa členovia VV SFZ dohodli, že sa uskutoční
stretnutie najvyšších predstavitel‘ov SFZ a Slovenského futsaiu za účelom hl‘adania
riešenia pri organizovaní turnaja. Zároveň sa zhodli na tom, že požiadajú predstaviteľov
Slovenského futsalu o predloženie podrobnej finančnej analýzy nákladov na
zorganizovanie turnaja V-4.
o návrhu uznesenia, aby predstavitelia Slovenského futsalu predložibi podrobnťi finančnú
analýzu nákladov na organizáciu turnaja V-4 hlasovalo 12 čbenov VV SFZ, z toho 12 za,
návrh bol jednomysel‘ne schválený.
—

K bodu 12: Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov
pozorovatel‘ov rozhodcov SFZ.
Tento bod hol zaradený do programu na začiatku rokovania. Uviedol ho GS SFZ Jozef
Kliment. Slovo odovzdal predkladatelovi materiálu Dušanovi Krchňákovi. Ten
informoval, že Komisia rozhodcov SFZ na svojom zasadnutí v dňoch 3.-4. decernbra
2011 v Kežmarských Žl‘aboch komplexne vyhodnotila výkony rozhodcov a asistentov
rozhodcov SFZ za jesennú časť sút‘ažného ročníka 2011/12. Súčasťou obsahu
predloženého dokumentu bob: personálne zloženie súčasnej Komisie rozhodcov SFZ,
zmeny na nominačných listinách v priebehu sút‘ažného ročníka, oficiálne sťažnosti
kbuhov, listy kluhov, projekty Komisie rozhodcov SFZ, úsek delegátov pozorovatel‘ov
rozhodcov, Konvencia rozhodovania UEFA, v tahul‘kovej forme štatistika známok
rozhodcov SFZ v sút‘ažiach riadených ULK, v súťažiach riadených STK SFZ, prehl‘ad
nominácii a hodnotení rozhodcov a rozhodkýň FIFA v roku 2011, delegácie a hodnotenia
delegátov pozorovatel‘ov rozhodcov v súťažiach SFZ, delegácie ohserverov Slovenska
v sút‘ažiach UEFA.
yv SFZ vzal dokument Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a
delegátov pozorovatel‘ov rozliodcov SFZ na vedomie.

K bodu 13: Diskusia
V diskusii holi požiadaní predsedovia jednotlivých RFZ, aby vyhodnotili plnenie
uznesenia Č. [07/l I VV SFZ, ktoré uložilo všetkým regionálnym a ohlastným
futbalovýrn zväzorn upravit‘ vybrané Čl. svojich stanov v súlade so Stanovami SF1
Predsedovia RFZ vyhodnocovali plnenie uznesenia jednotlivo, každý za svoj región. Po
tomto zhrnutí sa zistilo, že vo väčšine prípadov jednotlivé regionálne a oblastné futbalové
zväzy uznesenie prijali a tie, ktoré neprijali v stanovenom termíne požiadali o predlženie
termínu do 15.12.2011. Preto VV SFZ hlasoval o následovnorn návrhu uznesenia:
Výkonný výbor mení svoje uznesenie Č. 107/ii zo dřia 12. septembra 2011, ktorým uložil
všetkýrn oblastným a regionálnym futbalovým zväzom (členom SFZ) v termíne do 31.
októhra 201 1 (termín bol zmenený rozhodnutím VV SFZ dňa 4. októbra 2011 na 30.
november 2011), aby zosúladil svoje stanovy s ČI. 3 ods. 5 a s Čl. 16 ods. S stanov
Slovenského futhalového zväzu tak, aby aktuálni členovia riadiacich orgánov zväzu
(výkonný výbor, rada) nemali právo hlasovať v najvyššom orgáne zväzu (konferencia),
tak, že predlžuje termín splnenia uznesenia Č. 107/11 do 15. decembra 201 L
Odóvodnenie
(1) Výkonný výhor Slovenského futbalového zväzu (d‘alej len „VV SFZ‘) uložil dňa 12
septemhra 2011 svojím uzneseníni Č. 107/11 všetkým oblastným a regionálnym
futbalovým zväzom (členom SFZ) v termíne do 31. 10. 2011 zosúladit‘ svoje stanovy s
článkom 3 ods. S a Čl. 16 ods. S stanov SFZ tak, aby aktuálni Členovia riadiacich orgánov
zväzov (výkonný výhor a rada) nemali právo hlasovat‘ v najvyššom orgáne príslušného
zväzu (konerencia). Uvedené uznesenie VV SFZ holo zmenené rozhodnutím výkonného
výboru SFZ dňa 4. októbra 2011 v rámci vyhodnocovania predmetného uznesenia tak, že
termín splnenia povinnosti uloženej oblastným a regionálnym zvizom bol predlžený 31.
10. 2011 na3O. 11.2011.
(2) Dňa 8. novemhra 2011 VV SFZ prijal uznesenie Č. 128/li, ktorým schválil vyjadrenie
k uznesenie Vy SFZ Č. 107/11, podl‘a ktorého osoby, ktoré sú členmi rady, sa hudú móct‘
zúčastnit‘ konferencie (mimoriadnej konferencie) s právom hlasovať iba v tom prípade,
ak budú riadne ustanovení za delegátov konferencie subjektmi, ktoré majú zastupovat‘. Je
vylúčené, aby Členstvo v rade holo samé o sebe titulom účasti na konferencii s právom
hlasovať. Možnost‘ účasti Člena rady na konferencii bez práva hlasovat‘ tým nie je
dotknutá.
(3) Podľa zistenia SFZ niektoré regionálne a oblastné zväzy si povinnost‘ uložená im
uznesením VV SFZ Č. 107/11 zo dřia 12. septemhra 2011 do dnešného dňa stále nesplnili,
čo mohlo byť spösohené i určitou ich neistotou, ako majú svoje stanovy upraviť, pričorn
táto ich neistota mala byt‘ odstránená i prijatím uznesenia Č. 128/l 1 dňa 8. novembra
2011. Z uvedeného dóvodu je potrebné predlžiť termín plnenia uznesenia Č. 107/t 1 do
IS. decembra 2011. Ak sa ani tento termín zo strany zväzov nedodrží, bude potrehné
vyzvat‘ ich opätovne na splnenie si ich povinnosti s pohrozením pozastavenia ich členstva
aleho vylúčenia zo SFZ, ak opakovanie uložená povinnost‘ nesplnia.
Hlasovalo 12 členov yV SFZ, 11 za, 1 sa hlasovania zdržal, návrh uznesenia bol
schválený.
Ján Lipták predseda Revíznej komisie SFZ ohoznámil členov yV SFZ o výsledkoch
kontroly Revíznej komisie SFZ, ktorá sa konala dňa 1. decernhra 2011 v sídle SFZ. Jej
ohsahom hola kontrola zúčtovania vyhratých záloh z pokladne SFZ a kontrola
—

výdavkových/príjmových dokladov v pokladni SFZ. Informoval, že členovia Revíznej
koniisie SFZ skontrolovali vyhranie záloh pre všetky reprezentačně družstvá SR.
Skonštatoval, že kontrola nezistila vážne nedostatky, ktoré sa vyskytovali v minulom
období.
VV SFZ vzal túto informáciu na vedomie.
Jozef Paršo informoval ostatných členov yV SFZ, že predsedovia jednotlivých RFZ
našli kompromis v otázke návrhu na reorganizáciu republikových súťaží. Táto otázka
však bude predmetorn diskusie aj yV ULK a prezídia ULK. ktorých zasadnutie je
naplánovaně na 12.12.2011. V prípade, že ULK nebude mať závažnejšie odóvodnené
námietky k návrhu reorganizácie, bude tento návrh ohsahom programu zasadnutia Rady
SFZ, ktoré samá uskutočnif dňa 18.januára 2012.
—

Juraj Jánošík
predložil tistny návrh, aby sa v každom regióne vytvorila pozícia
koordinátora pre ženský futbal s podpornou pracovnou skupinou. Táto skupina by mala
3-4 pracovníkov, ktorí by podporovali rozvoj ženského futbalu v danoni regióne. Ciel‘om
regionálnych koordinátorov a ich pracovných skupín by bola realizácia strategického
plánu rozvoja ženského futhalu. Vlohami v regióne by bola propagácia ženského futbalu
v kluboch a na školách, práca s trénerrni a učitel‘mi telesnej výchovy, zahezpečenie
marketingovej a PR podpory v rámci regiónu, organizovanie regionálnych zrazov,
školských a regionálnych turnajov, získavanie finančnej a niateriálnej podpory od VUC,
miest a obcí, prípadne od regionálnych podnikateľských subjektov. Taktiež by sa
organizačne podiel‘ali na akciách pod záštitou SFZ a Min. školstva SR.
yv SFZ hlasoval o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na vytvorenie pozície koordinátora a pracovnej skupiny pre
rozvoj ženského futbalu v jednotlivých RFZ.
o tomto návrhu uznesenia hlasovalo 12 členov VV SFZ, 12 za, návrh bol jednomysel‘ne
schválený.
—

Milan Lešický
vyjadril spokojnost‘ s priebehom a úrovňou konania Konferencie
trénerov, ktorá sa konala v dňoch 6.-8.decembra v Senci.
—

Jozef Valovič vyj adril spokoj nost‘ s účinkovaním a pösohením reprezentácie Slovenska
do 21 rokov v doterajšom kvalifikačnom zápolení.
—

Uznesenia yV SFZ vid‘ na ďalšej strane.

Uznesenia zo zasadnutia VV SFZ
konaného dňa 7. decembra 2011.

Uznesenie Č. 147/11 VV SFZ
Výkonný výbor mení svoje uznesenie Č. 107/11 za dňa 12. septembra 2011, ktorým
uložil všetkým oblastným a regionálnym futbalovým zvázom (členom SFZ) v termíne do
31. októbra 2011 (termín bol zmenený rozhodnutím yV SFZ dňa 4. októbra 2011 na 30.
november 2011), aby zosúladil svoje stanovy s Čl. 3 ods. 5 a s Čl. 16 ods. 5 stanov
Slovenského futbalového zväzu tak, aby aktuálni členovia riadiacich orgánov zvázu
(výkonný výbor, rada) nemali právo hlasovať v najvyššom orgáne zväzu (konferencia),
tak, že predlžuje termín splnenia uznesenia Č. 107/11 do 15. decembra 2011.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Peter Sepeši
predsedovia RFZ
Uznesenie Č. 148/11 VV SFZ
Schvaľuje návrh Smernice o používaní motorových vozidiel SFZ.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 149/11 VV SFZ
Schval‘uje návrh na zníženie počtu trénerov mládeže SFZ pre regióny.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 150/11 VV SFZ
1) Schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže na prvý polrok 2012.
2) Schval‘uje návrh zasadnutí VV SFZ na prvý polrok 2012.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 151/11 VV SF7
Schval‘uje regionálny výber SsFZ ako zástupcu Slovenska pri reprezentovaní na 8.ročníku
UEFA Regions Cup.
T: ihned‘
7: Jozef Kliment

Uznesenie 152/li. VV SF7
Schvaluje návrh na personálne obsadenie Odvolacieho orgánu licenčného konania.
T: ihned‘
7: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 153/11 VV SEZ
Ukladá zamestnancom SF7, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje, aby vždy pred
zaČatím spracúvania osobných údajov požiadali dotknutú osobu alebo jej zákonného
zástupcu o písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na konkrétny účel ich
spracovania.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 154/11 VV SFZ
1) Schval‘uje návrh na otvorenie 2. fázy financovania kamerového systému pre
kluby riadené ÚLK.
2) Schvaľuje, aby vyplatením finanČnej dotácie navrhnutým klubom bol projekt
dotácii kamerového systému považovaný za ukončený.
T: ihned‘
7: Jozef Kliment
Dušan Tittel

Uznesenie Č. 155/11 yV SFZ
1) Schval‘uje návrh na zaradenie klubu Partizán Bardejov medzi oficiálnych
kandidátov na usporiadanie finále Slovnaft cupu.
2) Zasielanie d‘alších prihlášok na zorganizovanie finále Slovnaft cupu nebude
a kceptovať.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 156/11 VV SFZ
1) Berle na vedomie informáciu o organizovaní turnaja krajín V-4 vo futsale 2012.
2) Odporúča predstavitel‘om Slovenského futsalu predložiť ‘JV SEZ podrobnú
finanČnú analýzu nákladov na zorganizovanie turnaja krajín V-4.
T: ihned‘
7: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 157/11 VV SF7
Bene na vedomie informáciu o vyhodnotení výkonnosti rozhodcov, asistentov
rozhodcov a delegátov pozorovatel‘ov rozhodcov SFZ. Zaväzuje svojich členov
mIČanivosťou voči tretím osobám o dóverných informáciách a veciach osobnej povahy
vyplývajúcich z predkladaného dokumentu.
T: ihned‘
7: Dušan Krchňák
Uznesenie Č. 158/11 yV SFZ
Schval‘uje návrh na vytvorenie pozície koordinátora a podpornej pracovnej skupiny pre
rozvoj ženského futbalu vjednotlivých RFZ.
T: ihned‘
Z: Juraj Jánošík

Bratis‘ava 16. decembra 2011.

VrikovaÍ:
Jozef Kíiment

