Zápisnica Č. 06/12 zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ konaného
dňa 5. mája 2012 v Bardejove.
Prítomní:

Ján Kováčik prezident SFZ
Stanislav Vencel viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a rnedz. vzfahy
Jozef Paršo viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda SsFZ
Ivan Nemečkay zástupca ULK
Ladislav Gádoši zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ
Juraj Jánošík zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ
Richard Havrilla zástupca amatérskeho futbalu, predseda VsFZ
Dušan Krchňák zástupca rozhodcov
Milan Lešický zástupca trénerov
—

—

—

—

-

—

-

—

—

Ospravedlnení:

Jozef Kliment generálny sekretár SFZ
Dušan Tittel viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ULK
Jozef Valovič zástupca ULK
Petr Kašpar zástupca ULK
Peter Sepeši člen VV SFZ pre organizačno-legislatívne otázky
—

‚

—

—

—

—

Prizvani:

Ján Lipták predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Ján Greguš riaditeľ Technického úseku SEZ
Ján Rosinský zamestnanec Tech. úseku SFZ poverený kontrolou UTM
—

—

‚

—

Program:
1. Otvorenie schvaľovanie programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Schvaľovanie návrhu na udelenie štatútov UTM na sezónu 2012/13.
4. Prerokovanie zámeru na zvýšenie úrovne mládežníckeho futbalu na Slovensku od súťažného
ročníka 20 13/14 a zrneny organizácie mládežníckych sút‘aží.
5. Prerokovanie zámeru na reorganizáciu sút‘aží SEZ od ročníka 20 13/14.
6. Schvaľovanie návrhu smernice SFZ pre pasportizáciu a certifikáciu štadiónov a ibrísk.
7. Schvaľovanie návrhu na dej iská domácich jesenných kvaliftkačných zápasov o postup
na MS 2014.
8. Schval‘ovanie návrhu na zloženie delegácie SEZ na Kongrese FIFA, ktorý sa uskutoční v
dňoch 24. 25. mája 2012 v Budapešti.
9. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
10. Informácia o čiimosti a stave SZTK pred zasadnutím Valného zhrornaždenia SZTK.
11. Diskusia.
—

-

K bodu 1: Otvorenie schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoru a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na úvod dal hlasovat‘ o návrhu programu
zasadnutia. Hlasovalo 9 členov, z toho:
Za-9
Proti—O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh programu zasadnutia bol jednomyseľrie schválený.
—

—

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu vykonal GS SFZ Jozef Kliment:
[Jznesenie Č. 100/10 VV SFZ.

Ukladá Prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi pravidelne informovat‘ členov VV SFZ o stave príprav
výstavby NFS na území Petržalky v Bratislave.
T: v texte
Z:vtexte
Uloha trvá.
Prezident SFZ Ján Kováčik informoval, že po skončení májového zasadnutia NR SR, na ktorom sa
bude hlasovat‘ o Programovom vyhlásení vlády SR (jeho súčast‘ou je aj vybudovanie NES) by sa
malo uskutočnif stretnutie medzi predsedom vlády SR a prezidentom SEZ.
‚

Uznesenie Č. liD/li VV SFZ
1)
Ukladá vykonat‘ právnu analýzu zmlúv so Šport Progressom a navrhriút‘ úpravu tých
článkov zrnlúv, ktoré sú nejasné a nejednoznačné.
2)
Neschvařuje vyplatif zmluvné pokuty uplatňované Šport Progressom.

‚

T: ihned‘
Z: Ján Kováčik

Uloha trvá v bode 1.
Analýza zmlúv naďalej prebieha. Clenovia VV SFZ budú s výsledkami a návrhmi riešení
oboznámení.
Uznesenie Č. 118/11 VV SEZ
1)
Schval‘uje návrh na zorganizovanie podujatia ME U17 v roku 2013 v dvoch regiónoch
(ZsFZ a SsEZ) s hlavnými centrami v Piešt‘anoch a Ziline.
2)
Schval‘uje Organizačný výbor turnaja ME U 17 (2013) v zložení Martin Hasprún-riaditel‘
turnaja, Stanislav Vencel-predseda Organizačného výboru, Jozef Marko-asistent riaditel‘a tumaja.
3)
Ukladá Členom Organizačného výboru turnaja bezodkladne obsadit‘ 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 bode 3.
Návrh na obsadenie jednotlivých pozícií Organizačného výboru bude predložený VV SFZ na
zasadnutie po dohode so zástupcami UEFA.
‚

Uznesenie Č. 139/11 VV SEZ
1) Schval‘uje ustanovenie nezávislého 4 členného odvolacieho orgánu Iicenčriého konania
(d‘aiej len „OOLK“), pričom členov OOLK splňajúcich požiadavky UEFA navrhnú do
30.11.2011 predsedovia REZ. Personálne zloženie OOLK schváli VV SFZ na svojom
decembrovom zasadnutí.
2) Schval‘uje dopinenie znenia či. 35 a 43 Stanov SEZ podľa formulácií navrhnutých v správe
UEFA.
3) Ukiadá Licenčnej komisii SEZ na januárové zasadnutie VV SEZ predložit‘ na schváienie
Smernicu klubového Iicenčného systému SFZ.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uloha trvá v bode 2 a 3.
Dopinenie znenia Čl. 35 a 43 Stanov SFZje predmetom novelizácie noriem SFZ.

Na zasadnutí Vy SFZ v januári sa predÍžil termín na predloženie Smernice do definitívneho
schválenia znenia Srnemice licenčnou administrativou UEFA, čo sa predpokladá do konca
sút‘ažného ročníka 201 1/12.
IJznesenie Č. 46/12 VV SFZ:
Udel‘uje prezidentovi SFZ mandát na rokovanie so Stanislavom Grigorn a Michalom Hippom vo
veci obsadenia pozície reprezentačného trénera A tírnu SR.
T: ihned‘
Z: Ján Kováčik
Prezident SFZ Ján Kováčik informoval, že výsledky rokovaní o uzatvorení dohody medzi SFZ a
trénermi boli prezentované na tlačovej konferencii.
Uznesenie Č. 47/12 VV SFZ:
1)
VV SEZ bene na vedomie správu o činnosti RS SFZ za rok 2011.
2)
VV SEZ schval‘uje návrh na vytvorenie spoločného rozhodcovského súdu SEZ a SZĽH s
názvom Sportový súd.
3)
VV SEZ poveruje generálneho sekretára SFZ, aby v súčinnosti s predsedom
Rozhodcovského súdu rokovol vo veci zriadenia Sportového súdu s generálnym sekretárorn
SZĽH.
4)
VV SFZ ukladá v prípade úspešného rokovania a dosiahnutia konsenzu so SZĽH
sekretariátu SFZ zapracovat‘ pojem Sportový súd do Stanov SFZ.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Prezident SFZ Ján Kováčik informoval, že sa v tejto veci uskutočnilo stretnutie s prezidentom
SZĽH p. Nemečkom a generálnym sekretárom SZĽH p. Sýkorom. Tí potvrdili záujem SZĽH o
vytvorenie spoločného Sponového súdu. Dalšie rokovania budú pokračovaf bezprostredne po
skončení MS v l‘adovorn hokeji.
Uznesenie Č. 54/12 VV SFZ:
VV SEZ bene na vedomie informáciu o realizácii projektu na skvalitnenie
1)
infraštruktúry prvoligových štadiónov.
2)
VV SEZ ukladá klubu Spartak Tmava predložit‘ sekretariátu SEZ dokumenty
potrebné na zapojenie sa do projektu na skvalitnenie infraštruktúry prvoligových
štadiónov v termíne do 18.4.2012.
3)
VV SEZ schval‘uje komisiu pre zorganizovanie výberového konanie na dodávateľa
projektu v zložení: GS SEZ, manažér projektu, zástupcu ULK, zástupcu Licenčnej
kornisie SFZ, zástupcu Komisie SEZ pre štadióny a ihriská a zástupcu Ekonomickej
komisie SEZ.
T: ihned‘
Z: Jozef‘ Kliment
Prezident SEZ Ján Kováčik informoval o zaslaní dokumentov potrebných na zapojenie sa do
projektu na skvalitnenie infraštruktúry prvoligových štadiónov klubom Spartaku Trnava a začatí
prípravných prácach na zorganizovanie výberového konania.
Ostatně úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení holi splnené.
K bodu 3: Schval‘ovanie návrhu na udelenie štatútov ÚTM na sezónu 2012/13.
Bod uviedol prezident SEZ Ján Kováčik. Do rokovacej rniestnosti boli prizvaní Ján Greguš
riaditeľ Technického úseku SFZ a Ján Rosinský zamestnanec Technického úseku SFZ poverený
kontrolou UTM, ktorí členom VV SEZ zreferovali materiál k udeleniu Statútov UTM. Na základe
správy o vyhodnotení auditov predloženej na VV SFZ dňa 10. 04. 2012, jej, následnom
pripomienkovaní od klubov, ktoré boli hodnotené podl‘a kritérií na udelenie Statútov UTM navrhli

—

pracovníci Technického úseku úseku mládeže a rozvoja udelenie Štatútov ÚTM na sút‘ažný ročník
2012 / 2013 nasledovne:
1. KATEGÓRIA:
Banská Bystrica
Dubnica
Košice
Michalovce
Nitra
Podbrezová
Prešov
Ružomberok
Senica
Slovan
Trenčín
Trnava
Zilina
2. KATEGÓRIA:
B ar dej ov
Dunajská Streda
Myjava
Petržalka
SFM Senec
Spišská Nová Ves
Zlaté Moravce
3. KATEGÓRIA:
Levice
Liptovský Mikuláš
Martin
Stropkov
Pozn.: Na základe zistených skutočností nebol udelený Statút UTM klubu FK Púchov.
Kluby boli s kritériami na udelenie Statútu UTM a bodovým ohodnotením za jednotlivé oblasti
Statútu UTM (personálne zabezpečenie, materiálno—technické zabezpečenie, športové triedy, atd‘.)
oboznárnené písomne (e-mailom) dňa 30.09.20 11 (kritériáa bodové ohodnotenia sú zverejnené aj
na oficiálnej stránke SFZ) a mali dostatok času sa na audit UTM dókladne pripravit‘.
O návrhu na udelenie štatútov UTM na sezónu 2012/13 hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za-9
Proti—O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh bol jednomysel‘ne schválený.
—

—

K bodu 4: Prerokovanie zámeru na zvýšenie úrovne mládežníckeho futbalu na Slovensku od
sút‘ažného roěníka 2013/14 a zmeny organizácie mládežníckych sút‘aží.
riaditeľ
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. I tohto bodu sa zúčastnil Ján Greguš
Technického úseku SFZ a Ján Rosinský zarnestnanec Technického úseku SFZ poverený kontrolou
UTM. Odprezentovali predstavu k návrhu na zvýšenie úrovne mládežníckeho futbalu na Slovensku
od súťažného ročníka 2013/14 a zmeny organizácie mládežníckycli sút‘aží. Hlavným dóvodom
vypracovania návrhu zmienje, že v porovnaní s vývojom mládežníckeho futbalu v Európe výrazne
zaostávame. čoho dókazom je účinkovanie a výsledky mládežníckych reprezentácii v
medzinárodnej konfrontácii.
Nakoľko v súčasnosti nie je možné ovplyvnit‘ navýšenie finančných prostriedkov do mládežníckeho
futbalu okamžite, ide tu o snahu najmä:
zmenif myslenie trénerov. funkcionárov... hlavným motívorn je výchova jednotIivca. nie
—

výsledok družstva,
vytvorit‘ futbalovú pyramídu (vel‘ká hráčska základňa, úzka špička),
vylepšit‘ podmienky pre prácu s mladými hráčmi, vylepšit‘ podmienky pre tréningový
proces,
• sústredit‘ najtalentovanej šich hráčov do klubov, kde sú vytvorené nadštandardné podmienky
pre vývoj talentovaných hráčov,
• kontrolovat‘ tréningový proces.
Prostriedky, ako dosiahnut‘ zlepšenie postavenia mládeže:
• skvalitnenie tréningového procesu
• zmena organizácie mládežníckych súťaží
• zmena kategorizácie ÚTM
• zmena financovania ÚTM
• vytvorenie licenčného systému pre ÚTM (v spolupráci s licenčnou komisiou SFZ)
• v štruktúre vzdelávania trénerov vytvorit‘ špecializovanú mládežnícku licenciu.
Na rokovanie bol predložený tento návrh na zmenu organizácie mládežníckych súťaží od sút‘ažného
ročníka 20 13/14:
Dorast:
I. LSD + I LMD (sút‘až klubov so Statútom ÚTM, resp. Iicencia FA, UTM)
riadi a organizuje: SFZ
organizácia: U19 samostatne, celoslovenská, U17+U16 dvojička, celoslovenská
počet účastníkov: 14
podmienka účasti: športové a licenčné kritérium (úroveň výška dorasteneckej sút‘aže + splnenie
licenčných podmienok (budú vychádzat‘ zo súčasne platného štatútu UTM alebo novovytvoreného
licenčného systému)
pozn.: v prípade, ak klub neplní licenčné podmienky, móže byt‘ zo sút‘aže vylúčený, nahradený
klubom, ktorý splňa licenčné podmienky
II. LSD + H. LMD (postup zostup)
nadia a organizujú: RFZ
organizácia: SD + MD dvoj ička v regiónoch (dvoj ičky ako v súčasnosti),
tri skupiny: BA+Západ, Stred, Východ
počet účastníkov v jednotlivých skupinách: minimálne 12
podmienka účasti: športové kritérium postup + podmienka vytvorenie dvoj ičky SD + MD
pozn.: do súťaže UTM móže postúpiť len klub, ktorý zvít‘azí vo svojej skupme a zároveň splní
licenčné podmienky (v jednom súťažnorn ročníku móže do súťaže UTM postÚpiť len jedno
družstvo. v praxi to znamená, že ak by boli dvaja, prípadne traja vít‘azi a zároveň splnili
licenčné kritériá, museli by odohrai‘ zápas/-y o celkového vít‘aza)
Nižšie sút‘aže
nadia a organizujú: RFZ a ObFZ
Ziaci:
I. LSZ + I. LMZ (súťaž klubov so Štatútom UTM, resp. licencia FA, UTM + Grassroots licencia)
riadi a organizuje: SFZ
organizácia: U15+U14 dvojička v regiónoch a U13+U12 dvojička v regiónoch
tri skupiny: BA+Západ, Stred, Východ
počet účastníkov vjednotlivých skupinách: BA+Západ-14 (4 rniesta má BA), Stred-l0, Východ-l0
podmienka účasti: športové a licenčné kritérium (účastník LSZ + splnené licenčné podmienky
Grassroots licencia + 4 žiacke družstvá po ročníkoch)
pozn.: v prípade. ak klub neplní licenčně podmienky, móže byt‘ zo sút‘aže vylúčený
II. LZ
nadia a organizujú: RFZ
podmienka účasti: dvojička LJI5+U13 v regiónoch
Nižšie sút‘aže
nadia a organizujú: RFZ a ObFZ
•
•

-

—

—

—

Pozn.: pravidlá pre mladších žiakov budú bližšie špecifikované po schválení návrhu zmeny súťaží
(menšie ihrisko, lopta. nižší počet hráčov...)
Prípravky:
nadia a organizujú: RFZ a ObFZ
metodické odporúčania SFZ budú povinné.
Pravidlá pre prípravky budú bližšie špecifikované po schválení návrhu zmeny sút‘aží
(menšie
ihrisko, lopta, nižší počet hráčov...)
Licenčný systém UTM, futbalových akadémií, Grassroots klubov, ekonomické zabezpečenie:
• vytvorif licencie pre futbalové akadémie. zmeniť kategorizáciu UTM a FA
• vytvorit‘ licencie pre ‚Grassroots klubu na úrovni fungovania žiackych družstiev
ekonomické zabezpečenie (za súčasného stavu pridelených finančných prostriedkov):
kluby s licenciou UTM: 14 (financované všetky rovnako, alebo diferencovať vjednotlivých
kategóriách),
(pri rovnakom financovaní: príspevky trénerom+činnosť= cca. 34 000- Eur na sút‘ažný ročník),
kluby s Grassroots licenciou: 20-všetky hrajúce I. LZ (príspevok na šéftrénera žiakov + financie na
činnost‘, cca 6.000,- Eur na sút‘ažný ročník)
• vytvorenie špecializovanej mládežníckej licencie vo vzdelávaní trénerov „Elite Youth A
licence“ (najvyššia Európska mládežnícka kvalifikácia)
Clenovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
yV SFZ ukladá predkladatel‘ovi pripravit‘ na schválenie komplexný materiál na zvýšenie
úrovne mládežníckeho futbalu na Slovensku od sút‘ažného ročníka 2013/14 a zmeny
organizácie organizácie mládežníckych sút‘aží.
o tomto návrhu uznesenia hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za-9
Proti—O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh bol jednomysel‘ne schválený.
—

K bodu 5: Prerokovanie zámeru na reorganizáciu sút‘aží SFZ od ročníka 2013/1 4.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predkladateľovi návrhu Jozefovi Paršovi,
ktorý prítoniných oboznámil s obsahovou stránkou zámeru reorganizácie.
Argumenty na podporu reorganizácie republikových sút‘aží dospelých:
nedostatočný prínos terajších dvoch skupín III. líg pre slovenský futbal,
SsFZ ich zrod nepodporoval, je tu dlhodobá snaha presunút‘ III. ligy do regiónov,
pre pät‘miliónové Slovensko sa III. ligy v riadeni SFZ javia ako nadbytočný medzičlánok,
fnančne vel‘mi náročný, najmä vo východnej skupme (vyššie poplatky, cestovné nárast až
o 100%, stravné + 80 %‚ rozhodcovia, delegáti, v nejednom prípade ubytovanie takisto
nárast o 100 %‚ náročnejšia logistika, vybavovanie náležitosti na SFZ atd‘.),
III. liga Západ sa hrá ani nie na 1/3 republiky, ktorá je ekonomicky výrazne silnejšia oproti
viac ako 2/3 Slovenska (skupina Východ), kde je značná nezamestnanost‘. celková zlá
ekonomická situácia,
cestovné a režijné náklady sú vo východnej skupme vyššie ako v západnej (napr.
vzdialenosti max. vzdialenost‘ súperov v skupme Západ 150 km, max. vzdialenost‘ súperov
v skupme Východ je 350 km, rozdiel v infraštruktúre, cesty atd‘.),
111. ligy SFZ mali byť sponzorsky i divácky atraktívne súfaže, naopak počet divákov
neustále klesá, teda za vyššie fnancie čoraz nezaujímavejšia sút‘až,
v minulosti v regionálnom merítku zvyšovali atraktivitu súperenia—časté derby zápasy, ktoré
v súčasnosti takmer vymizli.
dvojstupňové sút‘aže SFZ (I., II. liga) by umožnili ambicióznym f‘utbalovým kluhom dostat‘
sa rýchlejšie do vyšších sút‘aží (v súčasnosti prebojovať sa rnedzi elitu trvá zbytočne dlho),
RFZ sú dnes dostatočne pripravené na to, aby zvládli tak ako do nedávna riadenie III.
—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

lig,
dnes. tak ako v nedávnej minulosti. niektoré družstvá do III. lig nechcú postúpiť, resp. sa z
nich odhlasujú pre ekonomickú náročnosf (MFK B. Bystrica, Žilina B)
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CORGOŇ LIGA
riadi ÚLK
12 účastníkov
posledný priamy zostup do II. ligy

ri

II liga
riadi ÚLK
12 účastníkov
posledný dvaja zostup do príslušnej 3. ligy

PLÁ

VAJL BARÁŽ

účastníci: 4 vít‘azi III. líg
dvojzápas doma I von
2 vít‘azi baráže postup do II. ligy
-
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16

16
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účastnikov

V

vít‘az
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do baráže

vít‘az
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do baráže

viťaz
postup
do baráže

vít‘az
postup
do baráže

Členovia VV SFZ vzali materiál o zámere reorganizácie sút‘aží SFZ od ročníka 2013/14 na
vedomie.
K bodu 6: Schval‘ovanie návrhu smernice SFZ pre pasportizáciu a certifikáciu štadiónov a
ihrísk.
Bod uviedol prezident SEZ Ján Kováčik. Predkladaný materiál odóvodnil vedúci legislatívno
právneho oddelenia SFZ Jaroslav Rybánsky, ktorý uviedol, že návrh tejto smernice vychádza zo
Smemice UEFA pre infraštruktúru štadiónov, platnej od 1.5.2010, popisujúcej infraštruktúrne
požiadavky, ktoré musí splňať štadión, aby mohol byt‘ klasifikovaný ako štadión 1.. 2., 3. alebo 4.
kategórie UEFA. Popisuje procesy pasportizácie a certifikácie štadiónov a ihrísk v sút‘ažiach
riadených SEZ alebo ULK, spósobom kontroly štadiónov a ihrísk novou formou pasportizácie,
výsledkom ktorej je ohodnotenie štadiónalihriska Certifikát štadióna!ibriska vydaný na určité
obdobie.
V nadväznosti na vyššie uvedenú smernicu UEFA, táto srnemica určuje požadovanú kategóriu
štadióna pre príslušný druh súťaže, riadenej SEZ alebo VLK. V rámci súfaži riadených SEZ alebo
ULK, táto smernica umožňuje plniť niektoré náročnejšie požiadavky infraštruktúrnej smernice
UEFA, udelením výnimky na prechodné obdobie platnosti.
Pasportizácia a certifikácia štadióna/ihriska:
V rámci republikových súaží riadených SEZ a VLK, pasportizáciu štadiónov a ilirísk pre všetkých
žiadateľov o jej vykonanie. zabezpečuje KSI SFZ. Pasportizáciu štadiónov a ihrísk ostatných sút‘aží
zabezpečujú regionálne a oblastné futbalové zväzy, ktoré pri jej vykonávaní móžu postupovat‘
podl‘a tejto smernice.
V prípade štadióna je pasportizácia súčast‘ou vydania Certifikátu štadióna. ktorý v zmysle
požiadaviek Smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov a záverov vykonanej kontroly, zodpovedá
jeho parametrorn. Certifikát, podpísaný generálnyrn sekretárom SFZ a predsedom KŠI SEZ, vydáva
KSI SFZ.
O návrhu smemice SFZ pre pasportizáciu a certifikáciu štadiónov a ihrísk hlasovalo 9 členov yV
SFZ, z toho:
Za-9
Proti—O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh bol j ednomyseľne schválený.
—

—

‚

—

K bodu 7: Schval‘ovanie návrhu na dej iská domácich jesenných kvalifikačných zápasov o
postup na MS 2014.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Clenom VV SFZ bol po konzuttácii s reprezentačnými
trénermi predložený návrh na dejisko domácich jesenných kvalifikačných zápasov štadión
Pasienky v Bratislave. Mali by sa na ňom hrat‘ tieto zápasy:
Slovensko Lichtenštajsko (1 1.septembra 2012)
Slovensko Litva (12.októhra 2012)
Slovensko Grécko (16.októbra 2012)
O návrhu na dejiská domácich jesenných kvalifikačných zápasov o postup na MS 2014 hlasovalo 9
členov VV SFZ, z toho:
Za-9
Proti—O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh bol jednornyseľne schválený.
—

—

—

—

K bodu 8: Schval‘ovanie návrhu na zloženie delegácie SFZ na Kongrese FIFA, ktorý sa
uskutoční v dňoch 24. 25. mája 2012 v Budapešti.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Členom VV SEZ bol predložený návrh, aby sa Kongresu
FIFA, ktorý sa uskutoční v dňoch 24. 25. mája 2012 v Budapešti za SEZ zúčastnili tito delegáti:
Ján Kováčik prezident SFZ
Jozef Kliment generálny sekretár SEZ
Stanislav Vencel viceprezident SEZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzfahy
o tomto návrhu hlasovalo 9 členov VV SEZ, z toho:
Za-9
Proti—O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh bol j ednomysel‘ne schválený.
-

-

—

—

—

—

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na návrh predsedu ZsFZ Ladislava Gádošiho hlasovali
členovia VV SFZ o návrhu na udelenie zlatého odznaku SFZ za dlhoročnú aktívnu trénersku a
funkcionársku činnosť pre Antona Dragúňa pri príležitosti jeho životného jubilea 70 rokov.
o tomto návrhu hlasovalo 9 členov VV SEZ, z toho:
Za-9
Proti—O
Zd ržali sa hlasovania O
Návrh bol jednomyseľne schválený.
-

—

K bodu 10: Informácia o činnosti a stave SZTK pred zasadnutím Valného zhromaždenia
SZTK.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Pred zasadnutím Valného zhromaždenia SZTK informoval
ostatných členov VV SFZ o čirmosti a stave tohto združenia. Skonštatoval, že SZTK je občianskym
združením, ktoré združuje právnické osoby pósobiace v oblasti telesnej kullúry s celoslovenskou
pósobnosfou. SFZ je riadnyrn členom SZTK a vo výkonnom výbore a valnom zhromaždení má
25% hlasovacích práv.
SZTK je právnym nástupcorn CSZTV a jeho organizačných zložiek na území Slovenskej republiky.
SZTK nadobudlo do vlastníctva veľké rnnožstvo nehnutel‘ností. či už pozemkov alebo aj budov,
z účelného hospodárenia s ktorými by popri mých ekonomických aktivitách malo financovat‘ najmä
koordináciu činností svojich členov v oblastiach so spoločnýni záujmorn. Prostredníctvom SZTK
bol do roku 2004 financovaný šport na Slovensku zo strany štátu, Ministerstva školstva Slovenskej
republiky (ďalej len ..ministerstvo“). Od roku 2004 však SZTK stratilo postavenie partnera štátu pri
financovaní športu a v súčasnej dobe dostáva od ministerstva dotáciu len na prevádzku plavárne
v Dome športu na Junáckej ulici v Bratislave a prevádzku Múzea telesnej kultúry.
SZTK vedie množstvo dlhodobých sporov o svoje vlastníctvo, pozemky, ktorých skončenie
a výsledok sú neisté (napr. spor so Správou Tatranského národného parku). SZTK zabezpečuje
svoje príjmy najmä predajom svojho nehnuteľného majetku (uviedol niekol‘ko uznesení o odpredaji
majetku SZTK).
Zdóraznil, že činnosf SZTK sa javí byť nielen nehospodárnou, SFZ z činnosti SZTK nemá žiadny
osoh, no stratila i svoj význam akéhosi zastrešovatel‘a celoslovenských športových zväzov, čoho
dókazom je i to, že štát prestal financovat‘ šport prostredníctvom SZTK v roku 2004. Postavenia
SZTK je neisté i vo vzťahu k zárneru založit‘ zastrešujúcu organizáciu pre šport tvz. Slovenskú
o)ympijskú športovú asociaciu.
Tiež skonštatoval, že vzhl‘adom k uvedenému sa členstvo v SZTK pre SFZ nevypláca aje potrebné
prehodnotiť existenciu SZTK. K stanovisku prezidenta SFZ k SZTK vyjadril podporu za Revíznu
komisiu SFZ i jej predseda Ján Lipták.
Clenovia VV SFZ vzali informáciu o činnosti a stave SZTK pred zasadnutím Valného

zhromažclenia SZTK na vedomie.
K bodu ti: Diskusi2.
Prezident SEZ Ján Kováčik:
V rámci diskusie dal hlasovaf o termíne zasadnutia Rady SFZ, ktorá by sa mala podl‘a tohto návrhu
konaf dňa 7. jána 2012v itre.
O návrhu hlaso\:alo 8 členov yV SFZ, z toho:
Za—8
Proti O
Zdržali sa hlasovaiiia O
N ávrh bol j ednonwseľne schválený.
—

—

Uznesenia piijaté na zasadnutí VV SFZ (Iňa 5. mája 2012 v Bardejove:
Uznesenie Č. 6 1/12 VV SFZ:
S ch vn ľuj e návrh programu zasadnutia.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Jozet Kliment
Uznesenie Č. 62/12 VV SFZ:

Schvaľue návrh na udelenie štatůtov ĹTM na sezónu 2012/l 3.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Milan Lešický
Uzneseiiie Č. 63!12 VV SFZ:
Uklaclá predkladateľovi pripraviť na schválenie komplexný materiál na zvýšenie úrovne
m]ádežníckeho futhalu na Slovensku od súfažnél]o ročníka 201 3,14 a zineny Orgaflizácie
mlácležníckych súťaží.
T: ihneď
Z: Milan Lešický
Uznesenie Č. 64/12 VV SFZ:
Bene na vedoniie zámer na reorganizáciu sťifaži SEZ od ročníka 2013/14.
T: ilined
Z: Jozef Paršo
Uznesenie Č. 65/12 VV SFZ:
Schvaľuje návrh smernice SF7 pne pasportizaciu a certifikáciu štadiónov a ihnísk.
T: ihneď
7: ‚Jozef Kliment
Uznesenie Č. 66/12 VV SFZ:
Bene na \ edomie správu Etickej komisie SEZ o činnosti za rok 2011.
T: ihneď
7: Jozef Kliment
[Jziiesenie Č. 67/12 \ĺV SFZ:
SchvaFuje štadión Pasienky za clejisko domácich jesenných k\aliflkačnÝch zápasov o postup na MS
2014,
T: ihneď
Z: Jozeť Kliment

Iiziiesenie Č. 68/12 \/V SFZ:
SchvaFuje návrh zloenia delegácie SFZ na konĽrese FIF.\, ktoi‘/ sa uskutočni v clňoch 24-25. mája
2012 v Budapešti.

T: ihneď
Z: ‚Jozef Kliment

Uznesenie Č. 69/12 VV SFZ:
Schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ Antonovi Dragúňovi.

T: ihned‘
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 70/12 VV SFZ:
ia
Bene na vedomie informáciu o činnosti a stave SZTK pred zasadnutím Valného zhnomažden
SZTK.
T: ihned‘
Z: Ján Kováčik
Uznesenie Č. 7 1/12 VV SFZ:
Schvaľuje termín 7. jún 2012 a miesto konania Nitra za zasadnutie Rady SFZ.
T: ihned‘
Zr členovia VV SFZ
—

Verifikoval:

oddelenia SFZ

generálny sekretár SEZ

