Zápisnica Č. 03/12 zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ konaného
dňa 6. marca 2012 v Bratislave.
Prítomní:

Ján Kováčik prezident SFZ
Jozef Kliment generálny sekretár SFZ
Jozef Paršo viceprezident SFZ pre amatérsky futhal, predseda SsFZ
Jozef Valovič zástupca ULK
Ivan Nemečkay zástupca ULK
Petr Kašpar zástupca 1JLK
Juraj Jánošík zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ
Ladislav Gádoši zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ
Richard Havrilla zástupca amatérskeho futbalu, predseda VsFZ
Dušan Krchňák zástupca rozhodcov
Milan Lešický zástupca trénerov
Peter Sepeši člen VV SFZ pre organizačno-legislatívne otázky
—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

Ospraved1nní:

Dušan Tittel viceprezident SFZ pre profesionálny futhal, zástupca ÚLK
Stanislav Vencel viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
ladislav Gádoši zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ
—

—

-

Prizvaní:

Ján Lipták predseda Revíznej kornisie SFZ
Jaroslav Ryhánskv vedúci legislatívno-právneho ocldelenia SFZ
Ivan Galád tréner reprezentácie SR U2 I
Peter Gergely tréner reprezentácie SR U19 a SR U18
Peter Szénay tréner reprezentácie SR U15
Zsolt Pakuzsa tréner ženskej reprezentácie SR
Milan Mrllák tréner ženskej reprezentácie SR U 17
—

—

—

--

Program:
1. Otvorenie schvaľovanie programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Vyhodnotenie ůčinkovania niládežníckych reprezentačných družstiev SR za rok 201 I.
4. Výročné hodnotiace správy komisií SFZ.
5. SchvaFovanie návrhu noej organizačnej štrLtktťlry a zložen ia Komisie ženského futbalu
S FZ.
6. Schvaľovanie ná rhu Štatútu reprezentanta Slovenskej republiky Zmluva o \:ýkone činnosti
reprezentanta Slovenskej republiky).
7. Schvaľovanie návrhu infraštrukturálnvch projektov SFZ v rámci UEFA (HatTrick
Prouramme 3).
8. Schvaľovanie návrhu odm ien pre hlavných vedúcich reprezentačnch družstiev.
9, Schvaľovanie návrhu projektu na koniplexné zdravotne testovanie hráčov ni lácležníckych
reprezentáci í.
10. SchaFovanie \‘kladu Praidie1 upra‘ujúcich činnosť agentov hráčov a klubov.
11. SchvaFovanie návrhu na dejisko finále Skolského pohára 2012.
12. SchvaFovanie návrhu na udelenie odznakov SEZ.
13. Inforrnácia o \sledkoch pohovorov na licenciu UEFA PRO.
14. lnformácia o potvrdení akreditácie pre SEZ na odborná spósobilost Športo‘ý delegát
futbalu od MS SR.
15. lnforniácia o novom logu SFZ.
16. lnt‘ormácia o výsledkoch hlasovania per rollarn niedzi riadny‘nii zasaclnutiami VV SEZ.
17. Diskusia.
—

K bodu 1: Otvorenie schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoru a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Nakoľko deň zasadnutia VV SFZ pripadol
na prvé výročie úmrtia slovenského futhalistu storočia Jána Popluhára, požiadal pritomných, aby si
uctili jeho pamiatku minútou ticha. Clen yV SFZ Dušan Krchňák požiaclal o zaradenie do programu
zasadnutia bod s názvom ..Návrh na zaradenie Toináša Trenčanského na nominačnú listinu
rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2011!12.“ Následne dal prezident SFZ Ján Kováčik hlasovať o
programe zasadnutia s dop]neným návrhom na rozšírenie. Hlasovalo 10 č]enov, z toho:
Za 10
Proti 0
Zdržali sa hlasovania O
Dop lnen návrh programu zasadnutia bol J ednoinyse Fne schválený.
—

—

—

—

K bodu 2: Kontrola plnenia uiznesení.
Kontrolu vykonal GS SFZ Jozef Kliment:
Uznesenie č. 100/10 Vy SFZ.
Ukladá Prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi pravidelne informovať členov Vy SFZ o stave príprav
výstavby NFS na území Petržalky v Bratislave.
T: v texte
Z: v texte
Uloha trvá.
Inf‘ormáciu podal na zasadnutí Pi‘ezidenr SEZ Ján Kováčik. Infoiinoval, že od ostatného zasadnutia
yV SFZ sa nič nezmenilo.

Uznesenie Č. 110/11 VV SFZ
I)
Ukladá vykonať právnu analýzu zm1ú‘ so Sport Progressom a navrhnúť úpravu tých
článkov zmlúv, ktoré sťt nejasné a nejednoznačné.
2)
Xeschvaľuje vyplatiť zmluvné pokuty uplatňované Sport Progressom.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
lĹUoha trvá v bode 1.
Analýza zmlúv naďalej prebieha. Clenovia yV SFZ budú s výsledkami a návrhini riešeni
oboznámení.
Uznesenie Č. I l8;1 I VV SEZ
1)
Schvaľuje návrh na zoi‘ganizovanie podujatia ME U 1 7 v roku 201 3 v dvoch regiónoch
(Z5FZ a SsFZ s hlavnými centrami v Piešťanoch a Ziline.
Sclrvaľuje Organizačný výbor tuniaja ME Ul 7 (2013) v zložení Martin Hasprťn-uiac{iteľ
2)
turnaja, Stanislav Vencel-predseda Organizačného výboru, Jozef Marko-asistent riaditeľa turnaja.
3)
Ukladá členom Organizačného vvborLl turnaja bezodkladne ohsadiť pozicie športovo
technického manažéra(sport facilities manager), manažéra pre logistiku ( Accomodation and
transport manager), marketingového a PR manažéra (commercial PR manager) vo ‘šetkých
prípadoch po 2 osoby.
T: ihrieď
Z: JozefKliment.
Stanislav Vencel,
Martin I-{asprťmn,
Jozef Marko
Lloha trvá v bode 3.
Návrh na obsadenie jednotlivých pozicii OrganizaČného výboru bude predložený VV S FZ na
zasadnutie po dohode so zástupcami UEFA.

Uznesenie Č. 139/11 yV SFZ
1) Schvaľuje ustanoveuie nezávislého 4 Členného odvolacieho orgánu licetičného konania
(ďalej len .OOLK‘), pričom členov OOLK splňajúcich požiadavky UEFA navilrnú do
30.11.2011 predsedovia RFZ. Personálne zloženie OOLK schváli VV SFZ na svojom
decembrovorn zasadnuti.
2) Schvaľuje doplnenie znenia či. 35 a 43 Stanov SFZ podl‘a forrnulácií navrhnutých v správe
UEFA.
3) likladá Licenčnej komisii SFZ na januái‘ové zasadnutie Vy SFZ predložif na schválenie
Smernicu klubového iicenčného systému SFZ.
T: ilmeď
Z: Jozef Kliment
Uloha trvá v bode 2 a 3.
Doplnenie znenia Čl. 35 a 43 Stanov SFZ bude predmetom novelizácie noriern SFZ.
Na zasadrnití yV SFZ v januári sa predižil termín na predloženie Srnernice až po definitivnom
schválení znenia Srnernice licenčnou administrativou UEFA, čo sa predpokladá do konca sťifažného
ročníka 2011/12.

Uznesenie Č. 12/12 VV SFZ:
1) Bene na vedomie informáciu o výsledkoch kontroly Uradu na ochranu osohných údajov SR
zodňa 14.12.2011.
2) Odporúča sekretariátu SEZ odstrániť zistené nedostatky z protokolu v termíne určenom
Uradu na ochranu osobných tidajov SR.
T: v texte
Z: .JozefKlirnent
IJloha splnená.
SFZ zaslal dňa 28,2.2012 Uraclu na ochranu osobnýcb údajov list. v ktorom informo\al o odstránení
nedostatkov vyplývajúcich z protokolu.
‚

‚

Uznesenie Č. 18,‘12 \T\J SFZ:
1) Schvaľuje za dejisko usporiadania finále Slovnaft Cup štaclión FK Partizán Bardejov.
2) Schvaľuje. že v prípade nesplnenia požiadaviek na zorganizovanie finále Slovnaft C‘up
klubom FK Partizán Bardejov v termíne do 3 1. marca 20 12, zorganizuje SF7 finále Slovnaft
Cup na štadióne určenoni bezodkladným rozhodnutím VY SFZ.
T: ibneď
Z: Jozef Kliment
Uloha trvá v bode 2.
Je podmienená nesplnenírn ú1oh Zo strany usporiadateVa finále Slovnaf Cup.
‚

Č. 26; 12 VY SEZ:
J ) Ldeľuje mandát prezidentovi SF7 Jánovi Kováčikovi na rokovanie s Pavlom Vrbom a
zástupcami klubu Viktória Plzeň o angažovaní Pavla Vrbu na poziciu hlavného trénem
reprezentačného A tírnu SR.
2) Schvaľuje návrh na obsah podstatných náležitosti zmluv) s budúcim reprezentačným
trenerom A tírnu SR.
T: ihneď
Z: Ján Ko\ áčik
Informoval prezident SEZ ‚Ján Kováčik. Skonštatoval, že naďaiej prebiehajú rokovania medzi
klubom Viktória Plzeň trénerom Pa lom Vrhom a zástupcami SFZ. Otázka anažovania trénem
Pavla Vrbu na pozciu trénem slovenskej reprezentácie zostava otvorená.
Uznesenie

Ostatné

úlohy

vvplývajúce

z pri jatých uzneseni boli splnené.

K bodu 3: Vyhodnotenie účinkovania mtádežníckych ľepľezentačných dľužstiev SR za rok
2011.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Postupne jednotlivo prizýval trénerov mládežníckych
reprezentačných družstiev a trénera ženskej reprezentácie. Ospravedlnený bol tréner repl‘ezentácie
SR Ui6 Ladislav Pecko, ktorý mal reprezentačné povinnosti so svojim výberom na turnaji v
Belgicku a trénerka ženskej reprezentácie SR U19 Katarina Paxnerová, ktorá viedla svoj výher na
turnaji v Rusku. Všetci tréneri, ktorí predstůpili pred členov yV SFZ zhodnotili svoje doterajšie
pósobenie, vyhodnotili jednotlivé zápasy, predstavili svoje realizačně tírny, predostreli vízie a
očakávania do hudúcnosti, zodpovedali na otázky. Postupne predstúpili pred členov yV SFZ
reprezentačný tréner SR 1J21 Ivan Galád, reprezentačný tréner SR ženy Zsolt Pakuzsa,
reprezentačný tréner SR U19 a SR U18 Peter Gergely. reprezentačný tréner SR U15 Peter Szénav,
ženský reprezentačný tréner SR U17 Milan Mrllák. Clenovia Vy SFZ vzali hodnotiace správy
trénerov reprezentačných di‘užstiev na vedomie.
K bodu 4: Výročné hodnotiace správy kornisií SFZ.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Clenovia VV SFZ obdržali pred zasadnutírn výročné
hodnotiace správy vyhraných komisií SFZ, konkrétne o ich činnosti za rok 2011. Správy predkladal
GS SFZ Jozef Kliment, vypracované holi predsedami jednotlivých komisií. Správu predložila
Sportovo-technická komisia, Ekonomická kornisia, Komisia futsalu, Komisia mládeže a školského
futhalu, Licenčná kornisia, legislatívno-právna kornisia, Trénersko-metodická koinisia, Zdravotná
komisia. Komisia rozhodcov predkladá správu v pravidelných polročných imervalocb, naposledy v
decembri, Zniierovacia komisia v roku 2011 nemala žiadne zasadnutie. Prítomní sa zaoberali
osobitne Správou komisie ženského futbalu, ktorá bola predmetom diskusie nasledovného hodu

programu.
yV SFZ vzal výročné hodnotiace správy komisií SFZ na vedomie.
K bodu 5: Schvaľo‘aiiie návrhu novej org2niz1čnej štruktúry a zloženia Kornisie ženského
futbalu SFZ.
Bod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Na základe Správy predsedu komisie ženského f‘utbalu o
činnosti za rok 2011 a podnetu člena yV SFZ Juraĺa Jánošíka sa členovia VV SFZ zaoberali
návrhom na zmenu štruktúrv Komisie ženského futbalu. Zmenu štruktúry clóvoclil Juraj Jánošík
tým, že súčasné zloženie a rokovania koniisie hývajú častokrát ‚zmätočné a neefektívne, navyše
kornisia je najpočetnejšia spomedzi všetkých komisií, ale nesplňa to žiadny účel. Sekretariát SFZ
obdržal písomné vzdanie sa funkcií člena Komisie ženského futbalu od Natálie Mackovičovej, Petra
Baláža, Anny Belkovej, Petronelv Bradáčovej, Júlie Henrianovej. Jozefa Korbela a Imricha Stefana.
yv SFZ ich písomné zdanie sa vzal na vedomie a od\ olal dvoch ďalších členov komisie
Vladimira Vesela a Rudolfa Mrázika. Juraj Jánošík ako člen VV SFZ zodpovedný za ženské
reprezentácie a rozvoj ženského futbalu navrhol, aby zloženie Komisie ženského futhalu bulo
nasledo\né: predsecla—Alexander Biro. tajoinník-Roman Jasovsk‘ a 4 členovia-predsedo\ ia
reionálnych komisií ženského futbalu- han Georgiev (bratislavský), Ján Baláž (západos1ovensk‘),
Ladislav émeth (stredoslo\ensk) a Dušan Rácz (vchodos1ovenský). Od tohto návrhu očakáva
vyššiu flexibilitu, rýchlejší výkon rozhodnutí, nnplementáciu schválených krokov v regiónoch a
rovnako kvalitnťi spätnťi väzbu z regiónov smeroin R riadiacem u orgánu. O návrhu na odvolanie
členov komisie. o návrhu novej štruktúry a zložení Komisie ženského fubalu. o kooptovaní nových
členov hlasovalo 10 Členov VV SFZ, z toho:
Za—8
Proti O
Zdržali sa hIaovaiiia 2
Návrh bol sch\ álen.
—

—

K bodu 6: Schval‘ovanie návrhu Štatútu ľeprezentanta Slovenskej republiky (Zmluva o
výkone činnosti reprezentanta Slovenskej republiky).

Bod uviedol pľezident SFZ Ján Kováčik. Predkladaný materiál odóvodnil vedúci Iegislatívno
právneho oddelenia SFZ Jaroslav Rybánsky. ide o tzv. Statút reprezentanta SR. Zmluva medzi SFZ,
SFZ Marketing,s.r.o. a reprezentantom SR, ktorá obsahuje všetky vzájomné práva a povinnosti
zmluvných strán. Zmluva je členená na články, ktorým predchádza preainbula. Okrem úvodných
ustanovení a účelu štatútu reprezentanta SR obsahuje aj: základné predpoklady reprezentácie SR,
poviiinosti SFZ a SFZ Marketing. s.r.o. voči reprezentantovi, športové, marketingové a ďalšie
povinnosti reprezentanta, osobnostné práva reprezentanta, odmenu reprezentanta, di sci plinárne a
zmluvné sankcie, ustanovenia o mlčanlivosti, platnosť a účinnosf zmluv)‘, záverečné ustanovenia.
O návrhu na Statút reprezentanta SR hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za-9
Píoti—O
Zd ržali sa hlasovania O
Návrh bol jednomyseľne schválený.
—

K bodu 7: Schvl‘ovanie návrhu infraštrukturálnych projektov SFZ v rámci UEFA (HatTrick
Program me 3).
Bod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Predstavil návrh infraštrukturálnych projektov SEZ v rámci
UEFA. ide najrnä 0:
I. NTC Senec
Názov projektu: rekonštrukcia hracích plóch NIC Senec
Zámer piojektu:
rekonštrukcia hracej plochy (prírodná tráva) hlavného štaclióna vrátane zabudovania vyhrievacieho
systému
komplexná rekonštrukcia tréningového ihriska s umelým povrchom
Využitie NIC: pre potreby všetkých reprezentácií SR a organizáciu akcií SFZ
D2lšie finančné zdroje: FIFA (GOAL)
Realizátor diela: výber dodávateľa na rekonštrukciu hlavnej hracej plochy ako aj tréningového
ihriska s umelou trávou bude realizovaný fonnou výberového konania v spolupráci s UEFA
Kategorizácia štadióna: UEFA 2
realizácie projektti: 1.5.2012—3 1.122013
-

-

[I. NIC Poprad
Názov p ioj ektu: \vbudovanie NTC Poprad
Zánieľ projektu:
rekonštrukc ia hlavnej tribúny štadióna (kapacita 2000 sedadiel. vybudovanie ubytovacích.
stravovacích a kancetárskvch priestorov. rekonštrukcia zázemia \ rátane šatní)
rekonštrukcia hlavného ihriska (príroclná tráva) vrátane zabudovania \‘vhrievacieho systému
\vbudo\ auie umelého osvetlenia hlavneho ihriska
vybudo\ anie ibriska s umeNm povrchom + os etlenie
konštrukcia protiFahlej tribúny s kapacitou cca 3000 sedadiel
vybudovanie parkovacích plóch, skladových priestorov a garáži pre teclmiku
Využitie NIC:
pre potrehy všetkých mládežníckych reprezentácii SR a organizáciu akcií SFZ
bezplatný preuájom areálu od mesta na uvedený účel po dobu 20 rokov aleho získanie areálu do
vlastnictva SFZ
prenáj om kancelárskych priestorov pre ObFZ Poprad
Dalšie finančiié zdroje: investor súčasný nájomca areálu (AquaCity Poprad. s.r.o,),
FIFA (GOAL)
Realizátor diela: výber dodávatefa na rekonštrukciu tribúny. výstavbu ihriska s umelou trávou,
vvhrievania hlavného ihriska (rekonštrukcie trávnatej plochy) a výstavby protiľahlej tribúnv fonnou
-

—

-

—

-

-

-

-

—

výberového konania v spolupráci s UEFA
Kategorizácia štadióna: UEFA 2
Termín ľealizácie projektu: 1.7.2012 3 I .12.2014
—

111. NTC Dunajská Lužná
Názov pľojektu: vyhudovanie NTC Dwaj ská Lužná
Zámer projektu:
rekonštrukcia a rozšírenie tribúny hlavného štadióna (rekonštrukcia zázemia, vyhudovanie 2
nových šatní, zvýšenie celkovej kapacity štadióna na 500 sedadiel)
Využitie NTC:
pre potreby všetkých ženských reprezentačných tímo‘ SR a akcií grassroots futbalu
-bezplatný prenájom areálu na uvedený účel po dobu 20 rokov
Dalšie finančné zdroje: investor súčasný nájomca areálu (OFK Dunajská Lužná)
Realizátor diela: výber dodávateľa na rekonštnikciu a dostavbu tribúny bude realizovaný formou
výberového konania
Kategorizácia štad ión a: UEFA I
Teimín realizácie: 1.7.2012 30.6.2013
-

-

—

—

IV. Príspevok na kamerové systémy futbalových klubov Corgoň ligy
(4 futbalové kluby v zmysle uznesenia yV SFZ)

V. Pi‘íspevok pre futbalové kluby na vvbudovanie ilovej a rekonštrukciu eXistujúcej
infraštruktúry (ihriská s UTa pod.)
o návrhu infraštruktui‘álnych projektov SFZ v rámci programu UEFA hlasovalo 9 členov VV SFZ,
z toho:
Za—8
Proti 1
Zdi‘žali sa hlasovania
Návrh bol schválený.
—

—

O

K bodu 8: Schval‘ovanie návrhu odmien pe hlavnýcli Ve(lúCiCh repľezefltačflýCh (lružStiev.
Bod uvjedol G5 SFZ Jozef Kliment. Informoval, že na základe znižovania vclavkov v rámci
rozpočtu SFZ a solidarity k ostatným úsekom aparátu predkladá za sekretariát SFZ návrh na
zníženie odmien pre li tavných vedúcich reprezentačných družstiev (oki‘em reprezentačného A tírnu,
ktorÝ má vlastnú réžiu). Za ich ťičasf v kvalifikačnom zápase alebo miniturnaji by im prináležala
odrnena vo výške 300,-Eur. Za priateľské medzištárne zápasy by im odmena neprináležala. Po
schválení tohto návrhu by bola platnosf odrn ien do 3 1. 12.2012.
o návrhu hlasovalo 9 členov \‘V SFZ:
Za—8
Proti I
Zdr žali sa hlasovania O
Návrh bol schválený,
—

—

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu projektu na komplexné zdravotné testovaiiie hráčov
mládežn íckvch reprezentácií.

Bod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Predsta\ il projekt, ktorého ciel‘om e testovanie mládežnických
reprezentačnýcli hráčov telovýchovnýni lekárom jedenkrát ročne v rozsalni stanovenej lekárskej
prehliadky. Umožňoval by posúdenie zdravotného stavu reprezentanta a jeho základných
výkonnostných parametrov, predovšetkým silových a vytrvalostných schopností. Uroveň
pohybových schopností by bola posudzovaná a bodovaná v rámci vekovej kategórie aj \ľ rámci
postu hráča, na ktorom hráva. Každoročným opakovaním testov by sa získal ucelený pi‘ehľad nielen
o vývoji hráča. ale aj o celej vekovej kategórii, čo sa doposiaľ na Slovensku nerealizovalo.

Ciel‘ová skupina:
Hráči rnládežníckych reprezentácií SR U 15- U 21
Termíny testovania:
Miniinálne Ix ročne, po jesennej časti sezóny! Noveinber!
Miesto:
Banská Bystrica
V spolupráci Sportovo-medicínskeho centra Med4Spoii a Biodex S lovakia
Odborní garanti:
MUDr. Miroslav Sylvestr, MUDr. Ján Benda, PaeDr. Roman Svantner
Obsah testovania:
Klinické vvšetrenie telovýchovným lekárom na Dosúdenie zdravotného stavu
základné laboratórne vyšetrenie krvi a moču,
spirometria S Pos úden ím pokojových pľúcnych parametrov,
krvný tlak, srdcová frekvencia, telesná teplota, úrovefi okysličenia krvi,
analýza zloženia tela na prístroji lnbody 230 s posúdenim telesnej hmotnosti, množstva
telesného svalstva, tuku, vody,
Vytrvalosf
spiroergometria na hežeckom páse so stanovením maximálnej rýchlosti behu, VO2max,
srdcových fřekvencií v anaerobnom prahu a v maxime
Sila
silové parametre horných končatín na dynamoinetri Fitrodynes,
silové parametre dolných končatín na izokinetickom dynamoinetri F3iodex S4.
sila hrušných svalov,
Rýchlosť
frekvenčná rýchlosf dolných končatin Tapping test,
10-sekundový test na izokinetickom bicykli,
výskoková ergometria na odrazová silu,
Dynamická stabilita
rovnovážne schopnosti na halaričnej plošine Biodex BS
Svalová nerovnováha
Vyšetrenie skrátených a oslabených svalov f:zioterapeutom
O návrhu projektu na koinplexné zdravotné testovanie reprezentačn ch mládežníckych hráčov
hlasovalo 9 členov VV SFZ:
Za 9
Proti—O
Zd ržali sa hlasovania O
ávrh bol jednomvseľne sch \á lený.
—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

K bod U 10: Sclival‘ovanie výkladu Pravidiel upravuj icidi činnost‘ agentov Ii ráčov klu bov.
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. lnfornioval. že predseda Rozhodcovského sůdu SEZ požiaclal
členov VV SFZ o výklad Rravidiel upravujúcich činnost‘ agentov hráčov a klubov vydaných SFZ,
konkrétne v otázke: ..Kto je oprávnený vykonávat‘ činnosť agenta hráča?“ ‚Ci to móže byt‘ len
fyzická osoba alebo aj právnická osoba v zmysle platných futbalových noriem SEZ a predpisov
FIFA. na základe ktorých boli Výkonným výhorom SFZ dfia 11. septembra 2001 Pravidlá
schválené:‘
OS Jozef Kliment zdóraznil, že \yklad týcluo Pravidiel podľa ustanoveni Kapitoly X., Čl. 25. ods. 2
je oprvnen vydávat len Výkonný výhor SEZ. Sekretariát SEZ požiaclal o pomocné vvjaclrenie k
otázke Legislatívno-právnu komisiu SFZ. Tá vo svojom vyjadrení okrem mého skonštatovala. že:
Pocll‘a Čl. 2 bod I Pravidiel upravujúcich Činnost‘ agentov hráčov a klubov schválených \ ýkonn‘m
výborom zväzu dňa 11. septemhra 2001 (ďalej len pravidlá) hráči a kluby sťi povinní v prípade, že
chcú použiť služby agenta počas rokovania s mými hráčmi alebo klubmi. použit‘ vÝhraclne služby
agenta \ lastniaceho Iicencii.i, ktorú vydal SFZ aentovi Agentom je fyzická osoba. ktorá za

poplatok na základe daných pravidiel uvedie hráČa do klubu za účelom jeho zamesmania, alebo
kontaktuje jeden klub s druhým za úČeIom uzatvorenia prestupovej (transferovej) zinluvy podľa
nižšie uvedených ustanoveni.
Podl‘a Čl. 3 bod I Pravidiel ktorákol‘vek fyzická osoba, ktorá chce vykonávat Činnost agenta, musí
poslat na SFZ pisomnú žiadost o udelenie licencie, pričom táto sa udeľuje občanovi so slovenskou
štátnou príslušnostou, prípadne osobám s inou štátnou príslušnost‘ou, ktoré majú trvalé bydlisko v
Slovenskej republike najnienej 2 roky ku dňu podania žiadosti o vydanie licencie agenta.
Podľa Čl. 3 bod 3 Pravidiel o vydanie licencie může zásadne požiadat len fyzická osoba. Podanie
žiadosti od právnickej osoby akéhokoľvek druhu je neprípustné.
Naše pravidlá upravujúce činnost agentov a hráčov z r. 2001 sú takmer doslovným prekladom
Pravidiel pre agentov hráčov zo dňa 10.decembra 2000 prijatých W FIFA.
V článku 2 bod 3 týchto Pravidiel ‚ t.j. prijatých VV FIFA dňa 10.12.2000 ‚je uvedené, že len
fyzická osoba může požiadat o vydanie licencie agenta. O vydanie licencie nemůže požiadat klub
a ani spoločnost.
Pravidlá prijaté W FIFA dňa 10.12.2000 boli nahradené Pravidlami pre agentov
a hráčov, ktové prijal Výkonný výbor FIFA dňa 29.10 2007.
V úvode týchto Pravidiel 14 zo dňa 29.10.2007/ sú definované pojmy a to:
Agent hráČov: fyzická osoba, ktorá za poplatok predstavuje hráčov klubom za úČelom uzatvorenia
alebo obnovenia pracovnej (profesionálnej) zmluvy alebo zoznamuje dva kluby za účelom
uzatvorenia zmluvy o prestupe, v súlade s ustanoveniami týchto pravidiel.
Licencia: oficiálny certifikát, vydaný prislušným zväzom, ktorý oprávňuje fyzickú osobu konat
ako agent hráČo
žiadater: fyzická osoba, ktorá má záujem o získanie licencie umožňujúcej vykonávat činnost
agenta hráčov.
Výraz fyzická osoba sa vztahuje na obe pohlavia. Každý pojem uvedený vjednotnom čísle je
aplikovatefný aj v množnom Čísle a opaČne.
Na základe vyššie uvedených skutočností Legislatívno-právna komisia SFZ skonštatovala, že v
zmysle Pravidiel upravujúcich činnost“ agentov hráČov a klubov schválených výkonným výborom
zvázu dila 11. septembra 2001 může byť agentom len fyzická osoba, keď podanie žiadosti o
udelenie licencie právnickou osobou je priamo vylúČené / Čl. 3 bod 3 /. Rovnako v Pravidlách pre
agentov hráčov prijatých VV FIFA 10.12.2000 ako aj v Pravidlách pvc agentov a hráčov, ktoré
prijal Výkonný výbor FIFA dila 29.102007 je definovaný agent len ako fyzická osoba.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje výklad k Praid1ám upravujúcich Činnost agentov hráčov a klubov, podra
ktorého agentom může byť len i,‘zická osoba. Podanie žiadosti o udelenie licencie právnickou
osobou je priamo vylúČená.
o návrhu uznesenia hlasovalo 9 členov VV SF1 z toho:
Za-9
Proti-O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh bol jeclnomyseľne schválený.
—

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Školského pohára 2012.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že sekretariátu SFZ bol doručený návrh Člena
yV SFZ Ladislava Gádošiho na usporiadanie finále Školského pohára vjúni 2012 na štadióne FC
Nitra. O tomto návrhu hlasovalo 9 Členov VV SFZ, z toho:
Za-9
Proti—O
Zdrželi sa hlasovania O
Návrh bol jednomyseľne schválený.
—

K bodu 12: Návrh na zaradenie Tomáša Tienčanského na nominačnú listinu ľozhodcov SFZ
pre súťažný ročník 2011/12.
zaradení
tohto
O
bodu hlasovali členovia VV SFZ pri schvaľovaní programu ako celku. Uviedol ho
prezident SFZ Ján Kováčik, odovzdal slovo predkladateľovi Dušanovi Krchňákovi. Ten oznámil, že
Komisia rozhodcov SFZ navrhuje zaradif Tomáša Tienčanského (BFZ) na listimt rozhodcov SFZ
pre súfažný ročník 2011/12. Na listine rozhodcov SFZ by tak nahradil Jura.ja Krioppa (BFZ), ktorý
v jesennej časti dlhodobo nepósobil v súfažiach SEZ z dóvodu nesplnenia limitov na vzických
previerkach rozhodco SFZ konaných dňa 8.7.20 11 v B. Bystrici.
o návrhu na zaradenie Tomáša Trenčanského na listinu rozhodcov SFZ pre ročník 20 11/12
hlasovalo 9 členov yV SFZ, z toho:
Za-9
Proti—O
Zd ržali sa hlasovania O
Návrh bol j ednomyseľne schválený.
—

K bodu 13: Schval‘ovanie návrhu na udeleiiie odznakov SFZ.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Pri príležitosti róznych životných jubileí bývalých hráčov,
tréneiov, funkcionárov a rozhodcov hlasovali členovia yV SFZ o návrhu na udelenie strieborného
odznaku SFZ pre Ladislava Gádošiho, Stefana Havlíčka a Jána Antalíka, bronzového odznaku
SFZ pre Stefana Csafíka, Stefana Kucharoviča, Miloša Richnáka a Milana Vnenčáka.
o návrhu na udelenie odznakov SFZ h1aso ab 9 členov VV SFZ, z toho:
Za-9
Proti O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh hol jednomvseľne schválen‘ý.
—

—

K bodu 14: Inforrnácia o výsledkoch pohovorov na licenciii 1‘EFA PRO.
Bod uviedol GS SFZ Jozef Kliment, Prejavil spokojnosť s organizovaním pohovorov na licenciu
UEFA PRO, odovzdal slovo členovi VV SFZ Milanovi Lešickému, ktorý bol sťičasfou \ýberovej
koniisie na pohovoroch. Ten skonštatoval, že podľa jeho názoru veľa trénerov prípravu na
prijíniačky podcenilo. Tie pozostávali z písomnej ti ústnej časti. Z póvodne 63 pi‘ihlásených trénerov
sa prijímačok zúčastnilo 48. Z hFadiska organizácie holi pohovory zvládnuté na vysokej úrovni, a
za účasti delegátov UEFA z Nórska a Ceska.
Informáciu o výsledkocli pohovorov na Iicenciu UEFA PRO vzali členovia VV SFZ na veclomie.

K bodu 15: lnforrnácia o potvrclení akreditácie pre SFZ na odborná spósobilosť Športový
delegát futbalu od MS SR.
Bod uviedol GS SEZ Jozef Kliment. Informoval, že Min. školstva SR adresovalo SEZ Rozhodimtie.
ktorým \ydabo potvrdenie o akreditácii žiaclateľovi (SFZ) na odbornú spúsobilost‘ ..Sporto\‘
delegát futbalu“ s platnost on do 10. 1 0.2016.
Clenovia VV SFZ vzali infonnáciu na vedoniie.
K bodu 16: lufo nuácia o novom logu SFZ.
Bod uviedol prezident SEZ Ján Kováčik. Nové logo SEZ holo verejnosti oficiálne predstavené na
odovzdávaní cien ankety Futbauista roka v Trnave. Clenom yV SFZ bol predstaveny konipletný
dizajnmanuál loga na zasaclnutí. Logo predstavuje ti splňa preclsta\ ti zaclávateľa sťifaže (SFZ). teda
je moderné. dnamické, protesionálne a \ yužiteľné vo \šetkých pi‘ezeitačných formách SFZ
(korešpondencia. vizitky, web. TV. print, darčekové predmety...).
(‘lenovia VV SFZ vzali informáciu na vedomie.

K bodu 17: Infoimácia o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnyrni zasadnutiami
yV SFZ.
[nfonriáciu podal vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Jaroslav Rybánsky. Informoval, že
medzi riadnym februárovým a marcovým zasadnutím VV SFZ došlo k jednénm hlasovaniu
spósobom per ľollam vo veci udelenia bronzového odznaku SFZ pre cllhoročného funkciónára
ObFZ Prievidza p. Jána Martinu. Hlasujúci mali rnožnosf vyjadrif svoje stanovisko formou:
Schvaľuijem udelenie bronzového odznaku SFZ pre Jána Martinu
alebo
Neschvaľuj em udelenie bronzového odzn akui SFZ pe Jána Martinu.
Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ. Všetci blasujúci vvjadrili svoje stanovisko formou
.schvaľujem
Na to, aby bob prijaté uznesenie formou per rollam, je potrebná pri hlasovaní
nadpolovičná väčšina všetkých členov V‘kounélio výboru SFZ, čo holo v tomto prípade splnené.
.

Clenovia VV SFZ vzali informáciu na vedomie.
K bodu 18: Diskusia.
Prezident SFZ Ján Kováčik:
Predložil členom VV SFZ návrh k hlasovaniu, podľa ktorého by bol Jozef Adamec nominovaný za
SFZ na udelenie zlatého odznaku Slovenského olympijského výboru. Slovenský olympijský výbor
udeľuje oceneriia športovcom na základe návrhov jednotlivých športových zvizov.
O tomto návrhu hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za-9
Proti—O
Zdržali sa hlasovania O
N ávrh bol jednomyseľne sch\‘álený
—

V rámci diskusie viaceri členovia yV SFZ prejavili spokojnosf s organizáciou a priehehom
slávnostného galavečera, v rámci ktorého boli udeľované ceny z ankety Fotbalista roka.
Uznesenia pľijaté na zasadnutí

VV SFZ (Iňa 6. maica 2012 v Bratislave:

Iiznesenie Č. 27/12 VV SFZ:
Schvaľuje dopluený návrh programu zasadnutia.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
tznesenie Č. 28ĺ12 VV SFZ:
Bene na vedomie vyhodnotenie účinkovania inládežníckych reprezentačných clružstiev SR a
reprezentačného družstva SR-ženy,
T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 29/12 VV SFZ:
Bei‘ie na vedoinie hoclnotiace správy jednotlivých koinisii SFZ za rok 2011.
T: ilmeď
7: .Jozef Kliment
Uznesenie Č. 30/12 \
V SFZ:
T
1) Bene na vedomie písomné vzdanie sa Natálie Mackovičovej, Petra Baláža, Anny Belkovej,
Petronely Bracláčovej. Júlie Hennanovej, Jozefa Korbela a Imricha Stefana z pozície členov
Koniisie ženského fťirbalu SF7.
2) Odvoláva Vladimíra Vesela a Rudolfa Mrázika z pozicie členov Komisie ženského fttba1u
S FZ.
3) Schvaľuje návrh na no\ú organizač.nú štrnktťiru a zloženie Komisie ženského futbalu SF7.
4) Porvrdzuje vo funkcii predsedu Komisie ženského futbalu SF7 Alexandra Bira, vo funkcii

tajoniníka Komisie ženského futbalu SFZ Romana Jasovského. vo funkcii člena Koniisie
ženského futbalu SFZ na návrh predsedu SsFZ Ladislava Németha.
5) Kooptuje za členov Komisie ženského futbalu SFZ na návrh predsedu VsFZ Dušana Rázca,
na návrh predsedu ZsFZ Jána Baláža a na návrh predsedu BFZ Ivana Georgieva.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Juraj Jánošík
Č. 31112 VV SFZ:
Schvaľuje návrh Statútu reprezentanta Slovenskej republiky (Zmluvu o výkone činnosti
reprezentanta Slovenskej republiky).
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 32/12 VV SFZ:
Schvaľuje návrh inaštrukturálnych projektov SFZ v rámci UEFA (HatTrick Prograrnme 3).
Ijznesenie

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Č. 33/12 VV SFZ:
Schvaľuje návrh na výšku odmeny pre hlavnÝch vedúcich reprezentačných družstiev SR.

Uznesenie

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uinesenie Č. 34/12 Vy SFZ:
Schvaľuje návrh projektu na komplexně zdravotné testovanie hráčov ni ládežníckych reprezentácií.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 35/12 VV SFZ:
SchvaFuje výklad k Pravidlám upravujúcich cimiost agentov hráČov a klubov. podľa ktorého
auentom móže byť len fyzická osoba. Podanie žiadosti o ndelenie licencie právnickou osobou je
priamo vyláčené.
T: ihneď
Z: členovia YV SFZ
Uziiesenie Č. 36/12 YV SFZ:
SchaVuje za dejisko tnále Skolského pohára 2012 štadión FC Nitra.
T: ihneď
Z: Ladislav Gádoši
Jozef Kliment
Uznesenie Č. 3ĺ12 VV SFZ:
Schval‘uje návrh na zat‘adenie Toináša Trenčanského na noniinačnú listinu rozhodcov SFZ pre
sťiťažný ročník 201 1ľ12.
T: ihneď
Z: Dušan Krchňák
Unesenie Č. 38/12 VY SFZ:
1) Schvaľuje návrh na nclelenie strieboniého odznaku SEZ pre Ladislava Gádošilio. Stefana
Havlíčka a Jána Antalíka.
2) Schvaľuje návrh na ndelenie bronzového odznaku SFZ pre Stefana Csaťíka, Stefana
Kueharoviča. Miloša Richnáka a Milana Vnenčťtka.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 39/12 VV SFZ:
Bene na vedomie informáciu o výsledkoch pohovorov na licenciu UEFA PRO.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Milan Lešický
IJznesenie Č. 40/12 VV SFZ:
Berle na vedomie informáciu o potvrdení akreditácie pne SFZ na odborná spósobilosť .‚Sportový
delegát futbalu‘ od Min. školstva SR.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 4 1/12 VV SFZ:
Benie na vedomie informáciu o

novom

logu SFZ.
T: ihned
Z: Ján Kováčik

Uziieseiiie Č. 42112 VV SFZ:
Bene na vedoinie inforrnáciu
Výkonného vboru SFZ.

o

\ýsledkoch hlasovania pen rollam medzi miadnymi zasadnutiam i
T: ihneď
Z: Jozef‘Klinient

Uznesenie Č. 43/12 VV SFZ:
Schvaľuje návrh noininovať
olympijského výboru.

za

SEZ Jozefa Adarnca na udelenie zlatého odznaku Slovenského
T: ihneď
Z: Ján Kováčik

\‘erifikoval:

Jof kliment

veclúc i

oddelenia SFZ

generálnv sekretár SEZ

