Zápisnica Č. 08/12 zo zasadnutia Mimoriadneho výkonného výboru
SFZ konaného dňa 26. júna 2012 v Bratislave
Prítornní:

Ján Kováčik prezident SFZ
Jozef Kliment generálny sekretár SFZ
Stanislav Vencel viceprezident SFZ pre štátnii reprezentáciu a medz. vzťahy
Dušan Tittel viceprezident SFZ pre profesionálny futhal, zástupca ULK
Jozef Valovič zástupcaÚLK
Petr Kašpar zástupca ULK
Peter Sepeši člen VV SFZ pre organizačno-legislatívne otázky
Ivan Nemečkay zástupca ULK
Ladislav Gádoši zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ
Juraj Jánošík zástupca amatérskeho futbalu, predseda BFZ
Richard Havrilla zástupca arnatérskeho futhalu, predseda VsFZ
Dušan Krchňák zástupca rozřiodcov
Milan Lešický zástupca trénerov
—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

-

—

—

Ospravedlnený:

Jozef Paršo

Prizvaní:

Ján Lipták predseda Revíznej kornisie SFZ
Jaroslav Ryhánsky vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ
František Chmelár predseda SOV

—

viceprezident SFZ pre amatérsky futhal, predseda SsFZ

—

—

—

Program:
1. Otvorenie schval‘ovanie návrhu programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie vyhraných predpisov SFZ, ktoré sa týkajú
najmä zmeny sadzieh poplatkov, matričnej príslušnosti, registrácií, prestupov, spósohu úhrad
poplatkov a pokút
4. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie pravidiel futbalu 2012 (FIFA obežník č. 1302)
5, Vyhodnotenie rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a delegátov pozorovatel‘ov
rozhodcov za súťažný ročník 2011/12, schval‘ovanie návrhu nominačných listín rozhodcov,
asistentov rozhoclcov, rozhodkýň a delegátov pozorovateľov rozhodcuv pre sťit‘ažný ročník
2012/13
6. Správa o činnosti úseku delegátov stretnutia za súťažný ročník 2011/12, schvaľovanie
návrhu norninačných Iistín delegátov stretnutia pre súťažný ročník 2012/13
7. Schval‘ovanie návrhu na odvolanie dvoch členov DK SFZ
8. Schval‘ovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a mestom Poprad (projekt NTC Poprad)
9. Schval‘ovanie návrhu na zloženie komisie pre výherové konanie (projekt NTC Poprad)
JO. Schval‘ovanie návrhu manuálu Slovenského pohára pre sút‘ažný ročník 20 12/13 vrátane
výšky Ínančných odmien
II Schval‘ovanie stanoviska SFZ k iniciatíve Slovenského olympijského výhoru, ktorý
navrhovanou novelizáciou Stanov SOV rnení svoju štruktúru
12. Schvaľovanie návrhu na zrušenie registrácie hráča
13. Informácia o priehehu príprav ME Ul‘7 2013 (Žilina, Piešťany)
14. Int‘orniácia o výsleclkoch hlasovania formou per rollam medzi zasadnutianii VV SFZ
15. Správa Licenčnej komisie SFZo licenčnom cykle 2011/2012
16. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ
17. Diskusia
—

.

K bodu 1: Otvorenie schval‘ovanie programu
Zasadnutie otvoru a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Mimoriadne
zasadnutie VV SFZ sa konalo
z dövodu nahromadenia sa materiálov potrehných na schválenie. Išlo
najmä o čiastkovú novelizáciu
vyhraných noriem SFZ týkajúcu sa prechodu na nový informačný
systém slovenského futbalu
(ISSF). Clenovia yV SFZ navrhli, aby sa vzhl‘adorn k uskutočneniu
mimoriadneho zasadnutia
zrušilo zasadnu[ie naplánované na 4. júla 2012. Clen VV SFZ
Jozef Valovič pri schval‘ovaní
programu tiež požiadal o preloženie prerokovania bodu č. 7 ‚.Schv
aľovanie návrhu na odvolanie
dvoch členov DK SFZ“ na najbližšie zasadnutie. O navrhnutom
programe so zmenou a zrušení
termínu júlového zasadnutia hlasovalo 12 členov Vy SFZ, z toho:
—

Za 12
Proti O
Zdržali sa hlasovania O
Návrhy holi jednornyseľne schválené.
—

—

—

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu vykonal OS SFZ Jozef Kliment:
Uznesenie č. 100/10 VV SFZ
Ukladá prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi pravidelne informovaf
členov VV SFZ o stave príprav
výstavby NFS na území Petržalky v Bratislave.
T: v texte
Z: v texte

-

Uloha trvá.

Prezident SFZ Ján Kováčik informovai, že v najbližších dňoch
by sa malo uskutočnif stretnutie vo
veci NFS s predsedom vlády SR. Clenovia VV SFZ hudú o závero
ch tohto stretnutia informovaní
na najbližšom zasadnutí.
Uznesenie Č. 118/II VV SFZ
1)
Schval‘uje návrh na zorganizovanie podujatia ME UI? v roku 2013
v dvoch regiónoch
(ZsFZ a SsFZ) s hlavnými centrami v Piešt‘anoch a Ziline.
2)
Schval‘uje Organizačný výhor turnaja ME Ui? (2013) (d‘alej len
‚organizačný výhor“) v
zložení Martin Hasprún riaditeľ turnaja, Stanislav Vencel predseda
organizačného výboru, Jozef
Marko asistent riaditel‘a turnaja.
3)
Ukladá členorn organizačného výboru turnaja hezodkladne
ohsadiť pozície športovo
technického manažéra (sport facilities manager), manažéra pre
logistiku (accomodation and
transport manager), marketingového a PR manažéra (cornrnercial
nad PR manager) VO všetkých
prípadoch po 2 osoby.
-

-

-

Uloha trvá v hode 3.

T: ihned‘
Z: Jozef Kliment,
Stanislav Vencel,
Martin Hasprún,
Jozef‘ Marko

Na základe komunikácie s pracovníkmi UEFA a po návšteve ME
U 1? 2012 v Slovinsku je návrh
ohsadenie jednotlivých pozícií organizačného výhoru taký, aby holo
čo možno najviac pozícií
ohsadených profesionálnyrni pracovníkmi SFZ. Predhežný návrh na
ohsadenie základných postov v
na

štruktúre organizačného výhoru. ktoré hudEi zahiňať zodpovednosf v jednotlivých centrách za
športovo
technickú oblast‘ ( sport facilities manager ) a za oblasť Iogistiky/uhytovania
(accomodation and transport manager ) je:
—

Riaditeľ

turnaja:

Martin Hasprún

Manažér pre centrum A ( Žilina): Peter Palenčík
Manažér pre centrum B (Piešťany): Dávid Vailing
Tieto a ostatně pozície budú predložené VV SFZ na schválenie najneskór na septemhrovom
zasadnutí. Tu bude predložený aj základný koncept prípravy ME.
Uznesenie Č. 139/11 VV SFZ
1) Schvaľuje ustanovenie nezávislého 4 členného odvolacieho orgánu licenčného konania
(ďalej len „OOLK“), pričom členov OOLK splňajúcich požiadavky UEFA navrhnú do 30.
11. 2011 predsedovia RFZ. Personálne zloženie OOLK schváli VV SFZ na svojom
decembrovom zasadnutí.
2) Schvaľuje doplnenie znenia či. 35 a 43 Stanov SFZ podl‘a formulácií navrhnutých v správe
UEFA.
3) Ukladá Licenčnej komisii SFZ na januárové zasadnutie VV SFZ predložiť na schválenie
smernicu klubového licenčného systému SFZ.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá v bode 2 a 3
Doplnenie znenia Čl. 35 a 43 stanov SFZ je predmetom novelizácie noriem SFZ.
Na zasadnutí VV SFZ v januári sa predlži] termín na predloženie smernice až po definitívnom
schválení znenia smernice licenčnou adrninistratívou UEFA, čo sa predpokladá do konca súťažného
ročníka 2011/12. GS SFZ informoval, že znenie srnernice licenčnou adrninistratívou UEFA sa
predlžilo z póvodne plánovaného konca sezóny 2011/12 na konice roka 2012. Aj preto Členovia VV
SFZ hlasovali o predlžení termínu na splnenie tohto uznesenia na koniec roka 2012.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za— 12
Proti—O
Zdržali sa hlasovania O
—

Návrh bol jednomysel‘ne schválený.
Uznesenie Č. 47/12 VV SFZ:
1)
VV SFZ bene na vedomie správu o Činnosti RS SFZ za rok 2011.
2)
VV SFZ schvaľuje návrh na vytvorenie spoločného rozhodcovského sťidu SFZ a SZLH s
názvorn „športový sáď‘.
3)
VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ, ahy v súčinnosti s predsedorn RS SFZ rokoval
vo veci zriadenia športového súdu 5 generálnyrn sekretárorn SZĽH.
yV SFZ ukladá v prípade úspešného rokovania a dosiahnutia konsenzu so SZ[H
4)
sekretariátu SFZ zapracovať pojem ‚.športový sáď‘ do stanov SFZ.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Prezident SFZ Ján

Kováčik informoval, že v na.jhližších dfioch sa uskutoční stretnutie

predstavitel‘ov SPZ a SZEH v predmetnej veci.
Uznesenie Č. 73/12 VY SPZ:
Ukladá svojím členom zasielaf v termíne do 13. jána 2012 pripomienky k materiálu „Návrh na
zmenu a doplnenie vybraných predpisov SPZ, ktoré sa týkajú najmä zmeny sadzieb poplatkov,
matričnej príslušnosti, registrácií, prestupov, spósobu úhrad poplatkov a pokút.“
T v texte
Z: členovia VV SPZ
úloha splnená.
Sekretariátu SPZ bol doručený po určenom termíne návrh na úpravu súfažného poriadku a rozpisu
súťaží ohl‘adom označenia slovenských republikových sút‘aží. Materiál bol rozdaný na zasadnutie
VV SPi

Uznesenle Č. 80112 VY SPZ:
1) Schvaluje návrh tlačiva závllznej prihlášky do Slovenského pohára na ročník 2012113.
2) Ukladá predklsdntefovi dopÍniť k návrhu tlačiva manuál marketingovej prezentácie
paitnera.
‘I ihneď
Z: Jozef Kliment
úloha splnená.
Manuál marketingovej prezentácie partnera bol predložený na zasadnutí VV SPZ ako samostatný
bod programu.
Ostatně úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení boll splnené.
K bodu 3: Schval‘ovanle návrhu na zmenu a doplnenlc vybraných predpisov SPZ., ktoré sa
týksjú najmä imeny sadzleb poplatkov, matrlČneJ príslušnostl, reglstrádí, prestupov, sp8sobu
úhrad poplatkov a pokút
Bod uviedol prezident SPZ Ján Kováčik. Predkladaný materiál odprezentoval vedúci legislatívno
právneho oddelenia SPZ Jaroslav Rybánsky. ‘Tbn informoval, že novelizácia je lha čiastková a
dotýlca sa zmien súvisiacich s prechodom na informačný systém slovenského futbalu (ISSP).
Zmeny zasahuj Ú najmU do sadzieb poplatlcov, matrlčnej príslušnosti, registrácií, prestupov, spbsobu
Úhrad poplatkov a pokÚt. Po schválení budú tieto zmeny uvedené na webovej stránke SPZ a
verejnosf informovaná prostredníctvom úradných správ.
O predloženom návrhu hlasovalo 12 členov VV SPZ, z toho:
Za —12
Protl-O
Zdržall sa hlasovanla —0
Návrh bol jednomysefne schválený.
K bodu 4: Schval‘ovanle návrhu na zmenu a doplnenle pravldlel fétbalu 2012 (FIFA obežnlk
Č. 1302)

Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členov
i VV SFZ Dušanovi Krchňákovi,
ktorý návrh predstavil. Ten informoval, že 3. marca 2012 v Surrey
(Anglicko) sa konalo 126.
zasadnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá, ktoré odsúhl
asilo niektoré zmeny a doplnenie
pravidiel futbalu. Odprezentoval ich takto:
1. Pravidlo 1 Hracia plocha
Výklad pravidiel futbatu a pokyny pre rozhodcov Komerčné
(obchodné) reklamy
(prediožené FIFA)
Doteraší text: Komerčrié (obchodné) reklamy majú byt‘ umiest
nené najmenej 1 meter od čiar
ohraničujůcich hraciu plochu.
Nový text: Reklamy na zemi majú byť umiestnené najmenej
1 meter od čiar ohraničujúcich
hraciu plochu. Zvislé (vertikálne) reklamy majú byt‘ umiestnené
najmenej:
1. 1 m od postranných čiar
-

-

2. v rovnakej vzdialenosti od bránkovej čiary ako je hÍbka bránko
vej siete; a
3.

1 m od bránkovej siete

Zdóvodnenie: Žiadna vertikálna reklama by neniala byť umiest
nená v blízkosti bránkovej siete
bližšie ako 1 meter preto, aby neprekážala rozhodcom vo výhl‘ade
na bránku.
Návrh bol schválený s určitou právomocou (diskrétnosťou)
pre štadióny, kde plný meter
vzc{ialenosti nic je možné dodržať bez väčších úprav na štadióne.
2. Pravidlo 3 Počet hráčov
(predložené FIFA s pozmeňovacími návrhmi Škótskej futbalovej
asociácie)
Nový text: Ak náhradník pred začiatkom stretnutia vstúpi na
hraciu plochu namiesto hráča
uvedeného v základnej zostave a rozhodca nie je o tejto zmene
informovaný:
• Rozhodca umožní náhradníkovi pokračovať v stretnutí
—

•

Nevyvodí žiadnu disciplinám« sankciu voči náhradníkovi

•

Počet náhradníkov tohto družstva nie je zredukovaný

•

Rozhodca oznámi udalosF príslušnému riadiacemu orgánu

Zdóvodnenie: Nic je výnimočné, že striedanie je vykonané ešte
pred začiatkom stretnutia potom,
Čo bol rozhodca informovaný o menách hráčov a náhradníkov. Obvyk
le sa to stáva vtedy, ak sa
hráč zraní počas rozcvičovania. Toto je povolené, ak je rozhodca
o výmene informovaný. Bob však
nevyhnutné objasniť postup, ak rozhodca o výmene nebol inform
ovaný.
3. Pravidlo 4— Výstroj hráčov
(predložené Anglickou fu tbalovou asociáciou)
Súčasný text: Štu [pne
Nový text: Štulpne ak je na štulpniach zvonku aplikovaný
tejp alebo podobný materiál, musí
mať rovnakú farbu ako časf použitej štulpne.
Zdóvodnenie: Vzrastajťici počet hráčov používa nadmerné
množstvá vonkajších tejpov na
štulpniach, ktoré m6žu byť róznofarebné. Následne pri pohľade
na ne sa týmto kompletne mení
ich vzhľad. Toto móže spósobiť nejasnosti najmä u asistentov
rozhodcov, ktorí sa orientujú pri
určení družstva, ktorého hráč sa dotkol lopty ako posledný predtý
m, ako opustila táto hraciu
plochu, pohl‘adom na štulpne.
-

4. Pravidlo 8 Začiatok hri ti nadväzovanie na hru
(predložené Anglickou futhalovou asociáciou)
Súčasný text:
Porušenia pravidiel a sankcie
Vhadzovanie rozhodcovskej lopty sa opakuje: (...)
Nový text:
Porušenia pravidiel a sankcie
Vhadzovanie rozhodcovskej lopty sa opakuje: (...)
Ak lopta prejde za bránkovú čiaru do bránky:
• priamo z rozhodcovskej lopty a je dosiahnutý gól do súperovej bránky, na hru sa
nadväzuje kopom od bránky
—

•

priamo z rozhodcovskej lopty a je dosiahnutý gól do vlastnej bránky, na hru sa
nadvä.zuje kopom z rohu v prospech súperovho družstva

Zdóvodnenie: Při mnohých príležitostiach boli góly dosiahnuté nesporne priamo
z rozhodcovských lópt. Toto spósobovalo veľký tlak na rozhodcu pri rozhodovaní o uznaní
dosiahnu[ia gólu.
5. Pravidlo 12 Zakázaná hra ti nešportové správanie
Výklad Pravidiel futbalu a pokyny pre rozhodcov Discipliiiárne sankcie
(predložené FIFA)
Súčasný text:
Disciplinárne sankcie
EXistujú situácie, ak hráč ťtmyselne zahrá loptu rukou a je vyžadované napomenutie hráča ŽK za
nešportové správanie. Napríklad vtedy, ak hráč:
• Úmyselne a očividne zahrá Ioptu rukou, aby tým zabránil súperovi k získaniu lopty.
—

—

Nový text:
Discip]inárne sankcie

EXistujú situácie, ak hráč úmyselne zahrá loptu rukou a je vyžadované napomenutie hráča ŽK za
nešportové správanie. Napríklad vtedy, ak hráč:
• Úmyselne zahrá loptu rukou, aby tým zabránil súperovi k získaniu lopty.

Zdóvodnenie: Je dóležitejšie potrestať následky (d6sledky) zakázanej hry rukou, ako fakt, že to
bob očividné. V skutočnosti hra rukou nemusí vzbudiF pozornosť, ale rozhodne móže byť veľmi
d6ležitá (významná). Okrem toho je zložité definovaf, čo sa myslí pod slovorn „očividný“ (strana
113). Preto sa musí zjednotiť výklad ato zvlášť pre rozhodcov z rozdielnych krajin atebo
kontinentov, s veYmi rozdielnyrni skúsenosťami. Vypustením slova „očividný“ sa zabezpečuje l‘ahší
výklad toho, že zakázaná hra rukou, ktorou bob zabráriené sťtperovi v získaní bopty, musí byt‘
potrestané napomenutím ŽK (strana 117).

ĎAEšIE ROZHODNUTIA MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU PRE PRAVIDLÁ
1. Náhradní asistenti rozhodcov
(predložené FIFA)

Bob

zohrané na vedornie, že finátna spätná vázba o experimente s náhradnými asistentmi
rozhodcov bola dodaná 31.05.2012. Ďalej budú vzaté do ťivahy analýzy na finálovom turnaji UEFA
EURO 2012 a závery budú prezentované na špeciá]nom zasadnutí Medzinárodného výboru pre
pravidlá (IFAB) dňa 05. 07. 2012.
2. Technológia na bránkovej čiare
(predložené FIFA)
Členovia schválili odporúčanie dvoch spoločností
vývojové testovanie v druhej fáze.

—

Hawk-Eye a Goal/Ref/Fraunhofer

-

pre

3. FIFA pracovitá skupina pre fut ba! 2014
(predložené FIFA a prediskutované na druhej schódzi tejto pracovnej skupiny 25.10.2011: použitie
rádio komunikcie a mých zariadení)
Súčasný text:

mé zariadenie (...)
Používanie rádio kornunikačných systérnov medzi hráčmi a/alebo členmi realizačného tírnu nic
dovolené.

je

Nový text:

mé zariadenie (...)
Používanie elektronických korn uni kačných systémov niedzi hrčm i a/alebo členmi realizačného
tírnu nic je dovolené.
Zdóvodnenie: Súčasná formulácia „rádio komunikačné systémy“ nereflektuje na technologický
pokrok.
4. Rozplývaiúci sa (rniznúci) spray
(predložené FIFA)
FIFA informovala členov tohto experimentu počas CONMEBOL‘s 2011 Copa América. Bob
vysvetlené, že sťihlas pre experimentálne použitie miznúcelio spreja pre určenie predpísanej
vzdiatenosh obranného múra 9.15 m bol daný Medzinárodným výborom pro pravidlá (IFAB) dňa
5.3.2011 pre CONMEBOL počas Copa América 2011 a počas mých súťaží. Detailnú správu
CONMEBOL dostala FIFA a Medzinárodný výhor pro pravidbá (IFAB) v októbri 2011 a holi v nej
uvedené dosiahnuté výsledky.
Hlavné cide:
1.

Efektívny výsledok rešpeklovania a dodržiavania eXistujťicich pravidiel
vzdialenosti 9.15 m medzi obranným rnúrorn a loptou.

týkajúcich sa

2. Zníženie premárneného hracieho času zvýšením jednoznačnosti pozícií hráčov a predpísanej
vzd ialenosti.
3. Miznúci sprej je nová pomócka, ktorá bude životne dóležitým faktorom pre férovú hru, ktorá
zabraňuje konfrontáciárn rnedzi hráčmi a rozhodcami pri určovaní korektných pozícií.
4. Na základe jej nízkej predajnej ceny méže byt‘ miznúci sprej nadohudnutý všetkými
profesionálnyrni a aniatérskymi ligami.
Členovia sťthlasili, že použitie takéhoto spreju by malo byť umožnené a malo by byť na rozhodnutí
každej asociácie, či zrealizuje jeho použitie.

5. Pravidlo 4— Vistroj hráčov
(predložené FIFA)
Členovia schválili princíp nosenia šatky na hlave. VzhI‘adorn k tomuto schválenému princípu
požiadali Zclravotnú komisiu FIFA o analýzu ich bezpečnosti pred definitívnym schválením na
zasadnutí 5. júla.

6. S,nernice FIFA pre MS v Brazílii

—

kvalifikačná fáza

(predložené FIFA)
Bob vysvetlené, že predpisy pre MS 2014 v Brazílii stanovujú:
„V zápise o stretnutí móže byt‘ uvedených 23 hráčov (Ii hráčov a 12 náhradníkov). Prvých 11
menovaných je základná zostava, ďalších 12 sú náhradníci (predpisy, strana 23).
Avšak pravidlá futhalu (pravidlo 3) povoľujú nominovaf maxirnálne 7 náhradníkov (pravidlá
fu[balu, strana 17).
FIFA preto retroaktívne hľadala možnosti povolenia (oprávnenia) pre zmenu v súčasných
predpisoch a umožnenie nominovať 12 náhradníkov.
Pravidlá futbalu by preto mali byť pozmenené nasledovne:
Súčasný text:
Oficiálne sút‘aže
V akýchkol‘vek súťažiach organizovaných pod záštitou FIFA, konfederácií alebo členských
asociácií móžu byť v stretnutí nasadení do hry 3 náhradníci. Pravidlá súťaže musia stanoviť, kol‘ko
náhradníkov móže byť nominovaných na zápas, od 3 do rnaximálne 7.
Nový text:
Oficiálne súťaže
V akýchkol‘vek sťiťažiach organizovaných pod záštitou FIFA, konfederácií aleho členských

asociácií móžu byť v stretnutí nasadení do hry 3 náhradníci. Pravidlá súťaže musia stanov
iť, koYko
náhradníkov rnóže byt‘ nominovaných na zápas, od 3 do maximálne 12.
Zdóvodnenie: FIFA objasnila, že doterajšie znenie pravidiel futbalu neumožňuje,‘ aby
bob na
stretuutia povinne nominovaných 12 náhradníkov. Avšak tréneri budťi mať v prípade tejto
zrneny
výhodu pracovať s plnou skupinou hráčov pri stretnutiach hraných v slede za sebou,
naprf klad
v priebehu viac ako týždňa a nasledujúceho stredu týždňa, a tým pokryť akékoľvek záležit
osti
súvisiace so zraneniami hráčov alebo technickými rozhodnutianii po prvom zápase. Družst
vá tiež
majú možnosť mať k dispozícii tretieho brankára a tým príležitosť pokryť akékoľvek zranen
ia na
poslednú chvíl‘u pred zápasom. Napokon, mladí hráči budú mať dóležitú výhodu
a tiež získajú
prínos zo spoluúčasti v šatni a na lavičke náhradníkov spolu so skúsenými
hráčmi a nimi
vytváraným profesionálnym prostredím, čo tiež móže byť dóležitým faktorom ich napred
ovania.
Návrh bol schválený a to znamená, že toto pravidlo vstupuje do platnosti pre kvalifikačný
cyklus
pre MS 2014 v Brazílii.

Rea lizácia
Rozhodnutia tohtoročného pravidelného zasadnutia Medzinárodného výboru pre pravid
lá ohl‘adne
zmien v pravid]ách futbalu só záväzné pre konfederácie a členské asociácie
od 1.7.2012.
Konfederácie alebo členské asociácie, ktoré súčasnů sezónu nekončia pred 1. jólorn, rnžu
odložiť
uplatňovanie zmien v pravidlách futhalu v ich sóťažiach na začiatok ich novej sezóny.

O návrhu uznesení hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za 12
Proti O
Zdržali sa hlasovania O
—

—

—

Návrh hol jednomysel‘ne schválený.

K bodu 5: Vyhodnotenie rozhodco‘v, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a delegá
tov
pozorovatel‘ov rozhodcov za sút‘ažný ročník 2011/12, schval‘ovanie návrhu noniinačných
Iistíii
rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a delegátov pozorovatel‘ov rozhod
cov pre
sút‘ažný ročník 2012/13
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal opäť slovo Dušanovi KrcMákovi,
ktorý
predložený materiál zdóvodnil. Informoval, že Komisia rozhodcov SFZ (ďalej len
„komisia
rozhodcov‘) na svojom hodnotiacom zasadnutí dňa 17.7.2012 v Liptovskorn Jáne
komplexne
vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov pozorovatel‘ov rozhodcov
SFZ za
sáťažný ročník 2011/12. Výsledkom tohto hodnotenia je zaradenie rozhoclcov
a asistentov
rozhodcov do výkonnostných skupín pre súťažný ročník 2012/13.
Na základe týchto výsledkov komisia rozhodcov konštatovala, že
.iei doterajšie opatrcnia pri
výskyte závažných nedostatkov rozhodcov (asistentov rozhodcov) v stretnutiach súťaží SFZ
neboli
dostatočne účinné. Z tohto dóvodu pristupuje komisia rozhodcov k nasledovnýrn zásadám
pre
sút‘ažný ročník 2012/2013:
I/ V prípade výskytu 3 „čiernobielych“ závažných chýb rozhodcu (asistenta rozhodcu),
ktoré
ovplyvnili deľhu hodov v jednom stretnutí (uznaný nercgulárny gól, neuznaný regulárny
gól, PK,
CK), preradí rozhodcu (asistentov rozhodcov) vo výkonnostných skupinách o stupeň
nižšie. avšak
v prípade výskytu viac ako 3 „čiernobielych“ závažných chýb rozhodcu
(asistenta rozhodcu) v

Jednom stretnutí, vyradí komisia rozhodcu (AR) z nominačnej listiny.
2/ V prípade výskytu ‚.člernoblelych“ závažných chýb rozhodcij (asistenta rozhodcu), ktoré
ovplyvnlH del‘bu bodov v 3 stretnutiach ‚ priebehu Jedného sút‘ažného ročníka, bude rozhodca
(asistent rozhodcu) vyradený z nominačnej listiny.
Okrem vyhodnotenia za predchádzajůcu sezónu predložil Členom YV SPZ na schválenie aj
NominaČnú listinu prozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a delegátov pozorovatel‘ov
rozhodcov na sezónu 2012/13. Po krátkej diskusii k predmetnému bodu hlasovali Členovia VV SPZ
o návrhoch uznesení.
Hlasovalo 12 Členov VY SPZ, z toho:
Za-U
Protl—O
Zdržall sa blasovanla O
—

Návrh uznesení bol jednomysefne schválený.
K bodu 6: Správa o činnosti úseku delegátov stntnutla za súťahiý ročník 2011112,
sdivaľovanle Návrhu nomlnačnýdi listIn delegátov stretnutla pro súťahiý ročník 2012/13
Bod uvicdol OS SPZ Jozef Kliment. Správu vypracoval Jozef Chocholouš, ktorý bol poverený
vedením úseku delegátov stretnutia SPZ. V hodnotenf vychádzal z celoroČného zhromažďovania
infonnácif, faktov a správ delegátov stretnutí SPZ. Na základe zfskaných podkladov
z dokumentácie o stretnutf v správe skonŠtatoval, že riadiaci orgán súfaží nebol dost‘ důrazný prš
plnení prísluŠných noriem. Niektoré povinnosti nevymáhal ani v prípadoch, keď sám nariadil ich
plnenie. Niektoré opatrenia zo strany rladiaceho Orgánu na nápravu boli nedůsledné, Čo sa týka ich
plnenia. V priebehu sút‘aží absentovala spAtná vAzba na kontrolu prípadných nápravných opatrení,
ktoré bob potrebné vykonat‘ resp. skontrolovat‘.
Správa ďalej konŠtatuje, že pit futbalové stretnutia je bezpodmienečne nutné pripravit‘ také nonny,
ktoré sú aplikovatelné v praxi, následne je potrebné aplikovatel‘nost‘ v praxi kontrolovat‘, v prípade
nedodržiavania nodem vyvodzovat‘ postihy.
Zhodnotil, že delegáti stretnutia sú v súČasnej dobe dostatočne odborne pripravení na to, aby
vykonávali aj priebežné kontroly plnenia termínov odstraňovania stanovených nedostatkov
a písomne o nich informovali ÚLK ako riadiaci orgán sút‘aží, SPZ ajeho prísluŠné komisie.
členovia VV SPZ rozvinuli Šimků diskusiu k tomuto bodu rokovania. Zástupcovia za ÚLK
vyjadrili nespokojnosť s vedením úseku delegátov stretnutia SPZ p. ChocholouŠom a navrhli zbavit‘
ho poverenia. Správe vytýkali stručnost‘, nekomplexnost‘ a neúplnost‘, s nedostatoČnými závermi.
‘lbktiež návrh Nominačnej listiny delegátov stretnutia SPZ na sezónu 2012/13 bol podľa ich názoru
nekompletný. Vytýkali najmU to, že čakatelia na nominačnú listinu sú stále ti istí bez možnosti
posunu.
C‘lenovia VY SPZ sa dohodli na prijatí uznesení, podl‘a ktorých sa členovia VY SPZ za regióny a
ULK navrhnú v termíne do 29. júna 2012 doplnenie nominačnej listiny úseku delegátov stretnutia.
Zároveň sa zhodnú na kandidátovi vhodnom na poverenie vedením úseku delegátov stretnutia SPZ
do termínu 28. septembra 2012, teda organizovania konferencie SPZ, na ktorej by malo důjsť k
vytvoreniu komisie delegátov stretnutia SPZ a mal by sa volit‘ jej predseda. Ďalej sa dohodli, že
návrh nominačnej listiny odsúhlasia formou per rollam.
O návrhu uznesení hlasovalo 12 členov VV SPZ, z toho:
Za —12
Protl—O
Zdržall se hlasovanla O
—

Návrh uznesení bol jednornyseľne. schválený.

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu zrnluvy medzi SFZ a mestom Poprad
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Odprezentoval návrh kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
vecného hremena medzi SFZ a mestoni Poprad, ktoré sa týkajťi vyhudovania Národného
tréningového centra v Poprade. K predloženým zmluvám bob pribožené i stanovisko Ekonomickej
komisie SFZ k pripravovanému projektu. V diskusii zaznela technická pripomienka k jednej časti
kúpnej zmluvy, ktorá bola hned‘ zapracovaná.
o návrhu uznesenia k predmetnému hodu hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za-8
Proti O
Zdržali sa hlasovania 3
—

—

Návrh uznesenia hol schválený.

K bodu 8: Schval‘ovanie návrhu na zloženie komisie pre vyberové konanie (projekt NTC
Poprad)
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko s vyhudovaním projektu NTC
Poprad hude spojené i výherové konanie na jeho realizáciu, je potrebné zostaviť komisiu, ktorá
sa
ním bude zaoherať. Na obsadenie komisie holi navrhnutí: Jozef Kliment generálny sekretár SFZ,
Milan Vojtek zástupca generálneho sekretára SFZ, Richard l-lavrilla predseda VsFZ, Peter I)edík
projektový manažér SFZ, Ladislav Lipták predseda Komisie SFZ pre štadióny a ihriská, Stefan
Val‘ko predseda OhFZ Poprad. ULK sa vzdala zastúpenia v komisii.
o návrhu hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za— 11
Proti —0
Zdržali sa hlasovania O
Návrh zloženia komisie pre výberové konanie hol schválený.
—

—

—

—

—

—

—

K bodu 9: Schval‘ovanie Návrhu manuálu Slovenského pohára pre sút‘ažiiý ročník 2012/13
vrátene výšky finančných odmien
Bod uviedol CS SFZ Jozef Kliment. Predstavil Návrh manuálu Slovenského pohára pre súťažný
ročník 201 2/13, všetky športovo-technické ustanovenia, marketingové náležitosti, informoval
o
tom, komu prináleží komunikácia a PR, tiež kto sú zodpovedné osohy a kontaktné údaje. V rámci
manuálu sa schval‘oval i návrh celkových odrnicn súťaže:
víťaz SP— 50.000v-EUR
porazený finalista SP 20.000,-EUR
porazení semifinalisti 2 x 5.000,-EUR
Novinkou pri odrneňovaní hol návrh, aby klub psohiaci v amatérskyeh majstrovských futhalových
súťažiach, tj. v súťažiach riadených SFZ a RFZ, ktorý dosiahne najlepšie umiestnenie v SP, obdrží
vypísanú finančnú odmenu vo výške 3.000,-EUR.
—

—

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za— 11
Proti O
—

Zdržali sa hlasovania

—

O

Návrh hol jednoniyse ľne schválený.

K bodu 10: Schvaľovanie stanoviska SFZ k iniciatíve Slovenského olympijského výboru,
ktorý navrhovanou novelizáciou stanov SOV mení svoju štruktúru
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí predsedu SOV Františka Chmelára.
Informoval. o iniciatfve SOV novelizovať svoje stanovy tak, aby po ich schválení valným
zhromaždením SOV vznikla tzv. nová strecha slovenského športu. Tento návrh následne
odprezentoval sám predseda SOV. Zdórazňoval potrehu vytvorenia strešnej organizácie, ktorá by
hola hlavným partnerom štátu v oblasti špurtu. K predmetnému bodu sa otvorila široká diskusia.
Tento návrh a iniciatíva boli konfrontované s množstvom otázok najmä prezidenta SFZ Jána
Kováčika voči predsedovi SOV Františkovi Chmelárovi, napríklad:
Aké majú byt‘ presne dóvody vzniku a predpokladané hlavné činnosti SOSV, aká má byt‘ jeho
pridaná hodnota pre slovenský šport a konkrétne SFZ?
Aký by mal byť vzťah SOSV k štátu? Aký by mal byt‘ vzťah SOSV k MSVVaS SR vzhl‘adom k
tvorhe novej š[átnej politiky v oblasti športu, nového zákona o športe a kritérií pre pridel‘ovanie
dotácií a toku finančných zdrojov do športu?
Aký hude mať SOSV predpokladaný ročný rozpočet v roku 2013 a 2014 a aký počet
profesionálnych pracovníkov?
Bude so zmenou SOV na SOSV spojený nárast v žiadosti o dotáciu z MSVVAS SR‘? Ak áno, o aki
predpokladanú sumu?
Vznikne nový subjekt práva aleho SOSV je SOV so zmeneným menom a stanovami, ktorý hude
zaviazaný všetkými doterajšími právnymi vzťahrni?
Kde by mal SOSV sídlit‘- na Kukučinovej, v Dome športu na Junáckej aleho inde‘?
Aký má byť vzťai SOSV vzhľadom k možnému právnemu nástupníctvu vzhl‘adom k už
eXistujúcim slovenským športovým organizáciám ako sú napr. SZTK, KSZ SR atd‘., ktorých je SFZ
čienom resp. s nimi súvisiaceho prípadného zlúčenia, splynutia, likvidácie atd‘. týchto organizácií
i vzhľadom na značný nehnutel‘ný majetok, ktorý vlastní SZTK‘?
Jednou z priamo riadených organizácií SOSV má byt‘ podl‘a zaslanej štruktáry Olympijská
športová akadémia- aký má byt‘ vzťah tejto inštitúcie k vzdelávaniu fyzických osób v športe v SR,
najmä trénerov vo futhale‘?
Akýje presný konkrétny zoznam fyzických osöb a právnických osóh, ktoré majú byť členum
SOSV‘? Má byt‘ členom SOSV i SZTK resp. KSZ SR‘?
Bude členom SOSV zároveři i Slovenská gymnastická federácia i Slovenský zväz modernej
gymnastiky, Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode i Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky,
Slovenská plavecká federácia i Slovenský zväz vodného póla‘? Bude každá z týchto organizácií mať
možnost‘ byť zastúpená na valnom zhromaždení SOSV ňou jednostranným právnym úkonom
určeným zástupcom s právom hlasovat“?
Aký je celkový plánovaný počet delegátov na valnom zhromaždení SOŠV‘? Móže jeden delegát, t.j.
jedna fyzická osoba disponovat‘ viac ako jedným hlasom? Ak áno, iha za jednu právnickťi osobu
aleho za viac právnických osóh súčasne‘?
Aký je konkrétny zoznam právnických osóh vrátane počtu delegátov/hlasov, ktorými má tá ktorá
z nich disponovať a aký počet z nich by mali byť zástupcovia SFZ nominovaní jeho jednostranným
právnym úkonom‘?
Jednou z priamu riadených organizácií SOSV má byť podl‘a zaslanej štruktťiry Olympijská
a športová akadérnia aký má byť vzt‘ah tejto inštitdcie k vzdelávaniu fyzických osóh v športe
v SR, najmi trénerov vo futbale?
Akýje presný konkrétny zoznam fyzických osóh a právnických osóh, ktoré ma.jú byt‘ členom
SOSV? Má byt‘ členom SOSV I SZTK resp. KSZ SR‘?
Bude členom SOSV zároveň i Slovenská gymnastická tderácia i Slovenský zviz modernej
-

-

gymnastiky, Slovenský zviz kanoistiky na divokej vode i Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky.
Slovenská plavecká federácia i Slovenský zväz vodného póla? Bude každá z týchto organizácií mať
možnosf byť zastúpená na valnom zhromaždení SOSV ňou jednostranným právnym úkonom
určeným zástupcorn s právorn hlasovat‘?
Akýje celkový plánovaný počet delegátov na valnom zhrornaždení SOSV? tvlóže jeden delegát, t.j.
jedna fyzická osoba disponovat‘ viac ako jedným hlasom?Ak áno, iha zajedno právnickťi osobu
alebo za viac právnických osób súčasne?
Aký je konkrétny zoznam právnických osóh vrátane počtu delegátov/hlasov, ktorými má tá ktorá
z nich disponovaf a aký počet z nich by mali byt‘ zástupcovia SPZ nominovaní jeho jednostranným
právnym úkonom?
Nakoľko členovia VV SFZ nedostali od predsedu SOV Franiška Chmelára jasné odpovede na
všetky otázky, hlasovali o tomto návrhu uznesením:
1) yV SFZ bene na vedomie iniciatívu SOV novelizovať stanovy SOV a vytvorit‘ strešnú
organizáciu slovenského športu.
2) VV SFZ ukladá prezidentovi SFZ dósledne presadzovať adekvátne postavenie SFZ
vzhl‘adom na del‘bu moci. rozhodovacie mechanizmy a ekonomické aspekty, ktoré vzídu
v rámci tvorby a schval‘ovania stanov tejto strešnej športovej organizácie.
3) VV SFZ zaväzuje prezidenta SPZ zaujať stanovisko o akejkol‘vek možnej zmene
vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku, ktorého je SFZ spolupodieľnikom cez SZTK
resp. KSZ až po predchádzajúcom rozhodnutí konferencie SFZ.
-

o návrhu uznesenia hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za 11
Proti O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh bol jednomysefne schválený.
—

—

—

K bodu 11: Schval‘ovanie návrhu na zrušenie registrácie bráča
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment, informoval, že SFZ obdržal žiadosť od zákonného zástupcu
maloletého hráča klubu FC Tatran Prešov Teodora Cerveňaka na zrušenie registrácie. SFZ
odpovedal prostredníctvom matriky SFZ, že k zrušeniu registrácie hráča je potrehný aj sáhlas klubu
a aby svoju žiadosť doplnil. Nakoľko klub FC Tatran Prešov odmieta tento súhlas udelit‘, rozhodol
Sa zákonný záswpca menovaného obrátit‘ o zrušenie registrácie na VV SPZ, ktorý je oprávnený
registráciu zrušiť aj bez súhlasu klubu v zmysle članku 13 otis. 4 registračného poriadku SFZ.
Zákonný zástupea potvrdil, že zrušením registrácie týmto spósohom nehude móct‘ Teodor Cerveňák
nastúpiť v žiadnom súťažnom stretnutí a byť registrovaný v mom klube po dobu 2 rokov od
zrušenia registrácie.
Po oboznániení sa s týmito faktami hlasoval členovia VV SFZ o návrhu. Hlasovalo II členov yV
SFZ, z toho:
Za 11
Proti—O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh bol jednomysel‘ne schválený.
—

—

K bodu 12: Inforrnácia o priebehu príprav ME U17 2013 (Žilina, Piešťany)
Bod otvoril OS SFZ Jozef‘ Kliment. Informoval, že prípravy prehiehajú podl‘a časového
harmonogramu. Prehielaa komunikácia medzi SFZ a predstaviteľmi miest, v ktorých sa má
šampionát odohrat‘. Prípravu narušil doposial‘ len jeden f‘akt, a to, že v oslovenom hoteli v meste
Piešťany. ktoré sa má stal‘ domovským stánkom jednej skupiny ME nic je vyriešená otázka

klimatizácie. Vedenie hotela prisľúhilo, že sa bude prohhrnom zaoherať a včas informuje SFZ
o navrhnutorn riešení. O navrhnutorn riešení hudú členovia VV SFZ informovaní na septemhrovoni
zasadnutí.
Clenovia VV SFZ vzali informáciu o priebehu príprav ME Ui? 2013 na vedomie.

K bodu 13: Informácia o výsledkoch hlasovania formou per rollarn medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ
Informáciu podal vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ Jaroslav Ryhánsky. Informoval, že
rnedzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ došlo k jednému hlasovaniu formou per rollani a to vo veci
úpravy prestupového poriadku pre futhalistov neamatérov v prípade prestupových terrnínov. Návrh
zmeny prestupového poriadku futhalistov neamatérov vychádzal z požiadavky kluhov ULK, aby
bob umožnené kluhom úČastníkom predköl Ligy majstrov, resp. Európskej ligy transferovat‘
hráčov, ktorí by boli oprávnení štartovaf v predkolách týchto súťaží. Nakol‘ko je potrehné, aby túto
zmenu odsúhlasili predstavitelia FIFA s ročným predstihom, bude po jej schválení aktuálna od
sezóny 2013/] 4.
Hlasujúci hlasovali o Lejto zmene:
Prestupový poriadok pre futhalistov neamatérov Čl. 4, bod. 1, prvá veta
súčasné znenie:
v Ietnom prestupovom termíne a to od 1 júla do 20. septemhra kalendárneho roka
navrhovaná úprava:
v letnoni prestupovom termíne a to od 16. júna do 6. septemhra kalendárneho roka
Svoje stanoviská vyjadrovali členovia yV SFZ formou:
-

-

.

ScIivaľujem Návrh na úpravu prestupového poriadku pre futbalistov neamatérov,
alebo
Neschval‘ujem Návrh na úpravu prestupového poriadku pre futbalistov neamatérov,
alebo
Zdržiavam sa hlasovania vo veci úpravy prestupového poriadku pre futbalistov neamatérov.
Hlasovania sa zúčastnilo JO Členov yV SFZ, všetci hlasovali formou “Schval‘ujem Návrh na
úpravu prestupového poriadku pre futbalistov neamatérov‘.
Jeden člen VV SFZ hlasoval po uzávierke h]asovania, takže do celkového vyhodnotenia hlasovania
nebol zaradený.
Na to, aby bob uznesenie formou per rollam prijaté, je potrehná nadpoloviČná väčšina všetkých
členov výkonného výhoru SFZ, Čo holo v tomto prípade splnené.
Clenovia Vy SFZ vzali informáciu na vedomie.

K bodu 14: Správa Licenčnej komisie SFZ o licenčnom cykle 2011/12
Bod ot\Joril prezident SFZ Ján Kováčik. Int‘ormáciu podal zástupca GS SFZ Milan Vojtek, ktorý je
zároveň manažérom klubového licenčného systému. Predstavil kornplexne licenčně konanie pre
vstup do klubových súťaží UEFA a Corgoň ligy súťažného ročníka 2012/13, zhrnul realizáciu a
výsledky licenčného cyklu 2011/2012. Prvostupňový orgán licenČného konania udelil licenciu
všetkým účastníkom Corgoň ligy okrem MFK Košice. Odvolací orgán licenčného konania udelil
licenciu MFK Košice v rámci odvolacieho konania po dodatočnom splnení licenčných podrnienok.
Licenčná komisia na základe požiadavky ULK vykonala za rnirnoriadneho použitia klubového
licenčného systému preverenie plnenia vyhraných podmienok účasti postupujúceho z II. ligy
Spartaka Myjava v Corgoň lige, IJLK hude o splnení podmienok informovaná po rekonštrukcii
štadióna v Myjave v predpokladanom termíne v polovici júla 201 2.
Ukončený licenčný cyklus považuje licenČná komisia z viacerých aspektuv klubového IicenČného
systému za skór horší oproti minulým cyklom. Uroveň a výpovedná hodnota dokumentácie kluhov

hola vo viacerých prípadoch solídna, zo strany kluhov holi stopercentne dodržané aj všetky důležité
termíny licenčnébo konania. Na posúdenie licenčného cyklu najviac vplýva zlá fnančná situácia
kluhov a takmer nezlepšujťica sa situácia s infraštruktúrou š[adiónov. Väčšina kluhov vykázala za
preverovaný finančný rok pomerne vysoké hospodárske straty.
Licenčně orgány rnajú v rozhodnutí o udelení licencie právo kluhom uložit‘ aj d‘alšie opatrenia,
ktorých plnenie považujú. či už na základe doporučenia licenčnej kornisie aleho na základe
vlastných zistení, za opodstatnené. Vzhľadom na dosiahnutý hospodársky výsledok v preverovanom
I‘inančnom roku a porušenie indikátorov finančných kritérií uložili licenčně orgány niektorým
kluhorn povinnosf až do konea licenčnej sezóny kvartálne predkladať aktualizované finančně
inforrnácie do budúcnosti.
Členovia VV SFZ vzali inforrnáciu na vedornie.

K bodu 15: Schval‘ovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ
Bod otvoru prezident SFZ Ján Kováčik. Na návrh Ladislava Gádošiho hlasovali členovia VV SFZ
o udelení bronzových odznakov SFZ pre Jána Jurenku a Jána Dunnu z klubu FK Partizán Cígel‘
za ich dlhoročnú obetavú prácu pri futbale.
o návrhu hlasovalo II členov VV SEZ, z toho:
Za—li
Proti O
Zdržali sa hlasovania O
Návrh hol jednomysel‘ne schválený.
—

—

K hodu 16: Diskusia
Stanislav Vencel:
Oznámil, že dňom 30. júna 2012 sa vzdáva členstva vo VV SFZ a funkcie viceprezidenta SFZ pre
štátnu neprezentaciu a rnedzinárodně vzt‘ahy. Požiadal o rešpektovanie a akceptáciu jeho
rozhodnutia. Napokon Sa poďakoval za spoluprácu a zaželal mnoho úspechov do ďalšieho ohdohia.
VV SFZ vzal jeho rozhodnutie na vedomie.
Richard Havrilla:
Navrhol, aby členovia yV SFZ hlasovali o zmene označenia slovenských stíťaží. Konkrétny návrh
hol, aby holi súťaže od ročníka 2012/13 označované takto:
SFZ: I. liga, II. liga, lil, liga
RFZ: IV. liga, V. liga, VI. liga
OhFZ: 1. trieda. II. trieda, lil. tnieda
O tomto návrhu hlasovali 11 členovia VV SFZ, z toho:
Za—li
Proti O
Zd ržali sa hlasovania O
Návrh hol jednomysel‘ne schválený.
—

—

Richard Havrilla:
Požiadal členov VV SFZ, aby sa zaoherali podnetom klubu FC Lokomotíva Košice VO veci
rozhodnutia STK SFZ, podľa ktorej menovanému klubu neholo urnožnené uchádzať sa o baráž po
skončení súťaže.
SFZ si k predrnetnému podnetu nechal vypracovat‘ dve nezávislé stanoviská, a to od Legislatívno
právnej komisie SFZ (d‘alej len „LPK“) a legislatívno-právneho oddelenia SFZ (d‘alej len ‚.LPO“).

Z ohoch stanovísk vyplýva rovnaký záver: klub FC Lokornotíva nemá právo uchádzať sa o právo
byt‘ zaradený clo vyššej sťíťaže, Ieho sa neumiestnil na druhom mieste v tabul‘ke hned‘ za družstvom
priamo postupujúcim. Podl‘a názoru LPK a LPO má STK postupovať pri určení poradia družstva na
druhom a tret‘om mieste III. ligy skupiny východ podľa či. 26 súťažného poriadku a v danom
prípade podľa či. 26 písm. a) súťažného poriaciku v spojitosti s či. 9 bod C odsek 3 rozpisu
slovenských republikových sút‘aží vo futhale 2011/2012. Druhé a tretie miesto nic sú miestami
postupovými, postupovým rniesto je len miesto prvé, preto sa na určenie poradia družstva na
druhom mieste a tret‘om mieste nemóže uplatňovat‘ Čl. 25 sút‘ažného poriadku.
Členovia yV SFZ uznali dóvody uvedené v stanoviskách a návrhom p. Havrillu sa ďalej
nezaoherali.

Juraj Jánošík:
Požiadal Členov yV SFZ, aby schválili zaradenie družstva LP Domino Bratislava do sút‘aže III. liga
skupina západ na ročník 2012/13 namiesto klubu PSC Pezinok, ktorý sa z uvedenej sút‘aže odhlásil
a yV BFZ ho zaradil do súťaže IV. liga skupina B.
Clenovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaFuje zaradenie klubu LP Domino Bratislava do III. ligy skupina západ namiesto
klubu PSC Pezinok, ktorý hol zaradený Vy BFZ do súťaže IV. liga skupina B.

O návrhu uznesenia hlasovalo Ii členov VV SFZ, z toho:
Za— 11
Proti O
Zdržali sa hlasovania O
—

—

Návrh hol jednomysel‘ne schválený.

Uznesenia prijaté na zasadnutí Mimoriadneho VV SFZ konaného
dňa 26. júna 2012 v Bratislave:
Uznesenie Č. 87/12 VV SFZ:
Schval‘uje návrh programu zasadnutia so zmenou.

T: ihned‘
Z: Ján Kováčik
Uznesenie Č. 88/12 YV SFZ:

Jozef Kliment

1) Schvafuje prechod na informačný systém slovenského futhalu (1SSF) a používanie mesačnej
zhernej faktúry SFZ pre súfaže: I. liga, 11. liga, III. liga západ, III. liga východ, IV. liga v
rámci všetkých súťaží a pre miádežnícke sút‘aže.
2) Schvafuje návrh na zmenu a doplnenie vyhraných predpisov SFZ. ktoré sa týkajú najmä
zmeny sadzieh poplatkov, matričnej prísi ušnosti, rcgistrácií, prestupov, spösobu úhrad
poplatkov a pokú[.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 89/12 VV SFZ:
1) Schvaíuje návrh na zmenu a doplnenie pravidiel futhalu 2012.
2) Ukladá Komisii rozhodcov SFZ zapracovat‘ schválené zmeny/dopinky textu vydaných
pravicliel futhalu a v sÚčinnosti s komisiou rozhodcov RFZ zabezpečit‘ ich reaiizáciu
v praxi.
T: ihned‘
Z: Dušan Krchňák

Uznesenie Č. 90/12 VV SFZ:
1) Bene na vedornie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodk‘ň
a delegátov pozorovateľov rozhodeov za súfažný ročník 20 11/12.
•2) Schval‘uje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň
a delegátov pozorovateľov rozhodcov za súfažný ročník 20 12/13.
T: ihned‘
Z: Dušan Krchňák
Iiznesenie Č. 91/12 VV SFZ:
1) Bene na vedomie správu o činnosti úseku delegátov stretiuitia za súťažný ročník 2011/12
s pripornienkami.
2) IJkladá generálnemu sekretárovi SFZ zbavit‘ Jozefa Chocholouša poverenia vedením úseku
delegátov stretnutia SFZ.
3) Ukladá členom VV SFZ, aby v termíne do 29. júna 2012 zasielali sekretariátu SFZ návrhy
na doplnenie Nominačnej listiny úseku delegátov stretiiutia na ročník 2012/13 (RFZ 4, ULK
3) a zároveň predložili spoločný návrh na osobu, ktorá bude poverená vedením úseku
delegátov stretnutia SFZ do 28. septembra 2012 (do termínu Konferencie SFZ).
4) Schval‘uje, že bude o Norninačnej listine úseku delegátov stretnutia SFZ na ročník 20 12/13
a o poverení osoby viest‘ úsek delegátov stretnutia SFZ do 28. septembra 2012 (do termínu
Konferencie SFZ) rozhodovať formou per rollam.
T: ihned‘
Z: členovia yV SFZ
tJznesenie Č. 92/12 VV SFZ:
Schval‘uje návrh kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena medzi SFZ a mestom Poprad
So zapracovanými pripornienkami.
T: ihned‘

Z: Ján Kováčik

Uznesenie Č. 93/12 VV SFZ:
Schvaľuje Jozefa Klimenta, Milana Vojteka, Richarda Havrillu, Petra Dedíka, Ladislava Liptáka,
Stefana Val‘ka za členov komisie pre výherové konanie v projekte NTC Poprad.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 94/12 VV SFZ:
Schval‘uje Návrh manuálu Slovenského pohára pre sút‘ažný ročník 2012/13 ako prílohu záväznej
prihlášky, vrátane výšky finančných odmien pre kluby.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Uznesenie Č. 95/12 VV SFZ:
1) VV SFZ bene na vedomie inicia[ívu SOV novelizovat‘ stanovy SOV a vytvoriť strešnú
organizáciu slovenského športu.
2) VV SFZ ukladá prezidentovi SFZ dósledne presadzovat‘ adekvátne postavenie SFZ
vzhľadom na del‘hu moci, rozhodovacie mechanizmy a ekonomické aspekty, ktoré vzídu v
rámci tvorby a schval‘ovania Stanov tej[o strešnej športovej organizácie.
3) VV SFZ zaväzuje prezidenta SFZ zaujat‘ stanovisko o akejkoľvek možnej zmene
vlastníckého práva k nehnuteľnému majetku, ktorého je SFZ spolupodielníkom cez SZTK

resp KSZ až po predchádzajúconi rozhodnutí Konferencie SFZ.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie Č. 96/12 VV SFZ:
Schval‘uje návrh na zrušenie registrácie hráča Teodora Cerveňáka v klube FC Tatran Prešov, a.s. na

základe žiadosti jeho zákonného zástupcu v zmysle Čl. 13 bod 4 Registračného poriad
ku SFZ.
T: ihned‘
Z: členovia VV SFZ
Uznesene Č. 97/12 VV SEZ:
Bene na vedoniie informáciu o priehehu pníprav ME Ul 7 2013.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uzneseiiie Č. 98/12 VV SFZ:
Bene na vedomie inforrnáciu o vÝsledku hlasovania per ľollam medzi riaduyirii
zasadnutiami VV
S FZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie Č. 99/12 VV SFZ:
Bene na vedomie správu Licenčnej komisie SFZ o Iicenčnom cykle 2011/12.
T: ihned‘
Z: Jozef Kliment
Iiznesenie Č. 100/12 VV SFZ:
Schvaľuje udelenie bronzového odznaku SFZ Jánovi Jurenkovi a Jánovi Durinovi.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
IJznesenie Č. 101/12 VV SFZ:
Schvaľuje návrh na zmenu označenia slovenských nepuhliko\:ých
SFZ: 1. liga. II. liga, I [L liga
RFZ: IV. liga. V. liga. Vl. liga
ObFZ: J. trieda, II. trieda. 111. tnieda

súťaž{:

T: ihned‘
Z: Členovia VV SFZ

[Jznesenie Č. 102/12 VV SFZ:
SchvaFuje zaradenie klubu LP Domino Bratislava do 111. ligy skupina západ
namiesto klubu PSC
Pezinok. ktorý bol zaradený VV BFZ clo sťiťaže IV. liga skupina B.
T: ihnecľ
Z:Juraj Jánošík
\\‘pracoval:

Veriflkoval:

Jaroslav b nsk\‘
/
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