Zápisnica č. 13/12 zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ konaného
dňa 10. decembra 2012 v Bratislave.
Prítomní:

Ján Kováčik – prezident SFZ
Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
Jozef Valovič – zástupca ÚLK
Ivan Nemečkay – zástupca ÚLK
Richard Havrilla - zástupca amatérskeho futbalu, predseda VsFZ
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Ladislav Gádoši - zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ za amatérsky futbal, predseda BFZ
Milan Lešický – zástupca trénerov
Dušan Krchňák – zástupca rozhodcov

Ospravedlnení:

Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre organizačno-legislatívne otázky

Prizvaní:

Michal Hipp – tréner SR A
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Stanislav Vencel – predseda Organizačného výboru ME U17 2013
Martin Hasprún – riaditeľ turnaja ME U17 2013
Jaroslav Šišolák – riaditeľ SFZ Marketing, s.r.o.
Jaroslav Rybánsky – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Tomáš Žiak – právnik Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Ján Letko – vedúci IT oddelenia SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Správa reprezentačných trénerov SR A o odohraných medzištátnych zápasoch v roku 2012.
4. Schvaľovanie návrhu zmluvy o dielo NTC Poprad.
5. Schvaľovanie návrhu rozpočtu organizovania ME U17 2013.
6. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie prostriedkov Solidarity Payment UEFA za súťažný
ročník 2011/12.
7. Schvaľovanie návrhu na zmeny a doplnky Pravidiel futbalu 2012/13 (FIFA Obežník č.
1322).
8. Schvaľovanie návrhu na čiastkovú novelizáciu Prestupového poriadku pre
neprofesionálnych futbalistov.
9. Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft Cupu 2012/13.
10. Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ na prvý polrok 2013.
11. Schvaľovanie návrhu na zvolanie riadneho zasadnutia konferencie SFZ.
12. Schvaľovanie návrhu plánu legislatívnych úloh na prvý polrok 2013.
13. Schvaľovanie návrhu registračného a aktivačného formulára individuálneho člena SFZ.
14. Schvaľovanie návrhu na povinnú výmenu registračných preukazov.
15. Schvaľovanie návrhu na kooptovanie člena LPK SFZ.
16. Schvaľovanie termínu na zasielanie návrhov pre udeľovanie ceny fair play MUDr. Ivana
Chodáka.
17. Prerokovanie a schvaľovanie termínu na zasielanie návrhov zloženia pracovnej skupiny
licenčného systému mládeže.

18. Schvaľovanie termínu na zasielanie návrhov pre udelenie ocenení KFP SOV za rok 2012.
19. Informácia o výsledkoch konferencie s názvom Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu –
Slovenský šport 2020.
20. Informácia o výsledkoch zasadnutia 44. valného zhromaždenia SOV.
21. Informácia o výsledkoch stretnutia zástupcov futbalových zväzov V5.
22. Diskusia.
K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku požiadal o doplnenie programu,
konkrétne o body s názvom „Schvaľovanie návrhu zástupcov SFZ na pokračovanie
prerušeného 22. valného zhromaždenia SZTK“, „Schvaľovanie návrhu na doplnenie nových
zástupcov SFZ na UEFA listinu zápasových funkcionárov a inštruktorov pre obdobie 201315“ a „Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ“.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh programu bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu vykonal GS SFZ Jozef Kliment:
Uznesenie č. 100/10 VV SFZ.
Ukladá Prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi pravidelne informovať členov VV SFZ o stave príprav
výstavby NFŠ na území Petržalky v Bratislave.
T: v texte
Z: v texte
Úloha trvá.
Prezident SFZ Ján Kováčik informoval, že od ostatného stretnutia s predsedom vlády SR sa nič
nezmenilo.
Uznesenie č. 47/12 VV SFZ:
1)
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti RS SFZ za rok 2011.
2)
VV SFZ schvaľuje návrh na vytvorenie spoločného rozhodcovského súdu SFZ a SZĽH s
názvom Športový súd.
3)
VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ, aby v súčinnosti s predsedom
Rozhodcovského súdu rokoval vo veci zriadenia Športového súdu s generálnym sekretárom
SZĽH.
4)
VV SFZ ukladá sekretariátu SFZ v prípade úspešného rokovania a dosiahnutia konsenzu so
SZĽH zapracovať pojem Športový súd do Stanov SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
GS SFZ Jozef Kliment informoval, že návrh štatútu a rokovacieho poriadku Športového súdu
obdržia členovia VV SFZ v najbližších dňoch k pripomienkovaniu.
Uznesenie č. 122/12 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie tvorbu návrhu Smernice o vytvorení a prevádzkovaní informačného
systému o bezpečnosti pri športových podujatiach.
2) VV SFZ ukladá svojím členom, aby zasielali pripomienky k predloženému materiálu v termíne

do 10. decembra 2012.
3) VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do smernice odôvodnené pripomienky od
pripomienkujúcich subjektov a predložiť ju VV SFZ na schválenie na zasadnutí v januári 2013.
T: v texte
Z: členovia VV SFZ
Úloha trvá v bode 2 a 3.
Termín uložený v zmysle uznesenia skončil 10. decembra 2012. Smernica bude predložená na
schválenie na januárovom zasadnutí.
Uznesenie č. 135/12 VV SFZ:
1) Schvaľuje návrh Smernice o licenčnom systéme ÚTM a Grassroots.
2) Ukladá predkladateľovi zapracovať do smernice pripomienky vznesené na zasadnutí.
3) Ukladá predsedovi Zdravotnej komisie SFZ vypracovať do najbližšieho zasadnutia VV SFZ
správu o činnosti zdravotných stredísk SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Pavel Malovič
Úloha trvá v bode 3.
Správa o činnosti zdravotných stredísk bude predložená na januárovom zasadnutí VV SFZ, nakoľko
zasadnutie ZdK SFZ sa uskutočnilo 7. decembra 2012. Podklady k decembrovému zasadnutiu VV
SFZ sa zasielali 3. decembra 2012.
Uznesenie č. 137/12 VV SFZ:
1) Schvaľuje návrh zmluvy pre reprezentačného trénera SR U21.
2) Schvaľuje návrh na zloženie realizačného tímu SR U21.
3) Ukladá členom Zdravotnej komisie SFZ predložiť do najbližšieho zasadnutia VV SFZ písomné
odôvodnenie kritérií, ktoré predpokladajú možnosť uchádzať sa o pozíciu lekára v reprezentačnom
družstve.
T: ihneď
Z: členovia VV SFZ
členovia ZdK SFZ
Úloha trvá v bode 3.
Písomné odôvodnenie kritérií, ktoré predpokladajú možnosť uchádzať sa o pozíciu lekára v
reprezentačnom družstve budú predložená na januárovom zasadnutí VV SFZ, nakoľko zasadnutie
ZdK SFZ sa uskutočnilo 7. decembra 2012. Podklady k decembrovému zasadnutiu VV SFZ sa
zasielali 3. decembra 2012.
Uznesenie č. 140/12 VV SFZ:
1) Berie na vedomie diskusný príspevok Róberta Šuníka z Konferencie SFZ k činnosti Komisie
rozhodcov SFZ.
2) Zaväzuje, že príjme opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť činnosť Komisie rozhodcov SFZ.
3) Ukladá predsedovi Komisie rozhodcov SFZ vypracovať Správu o činnosti komisie a komplexné
vyhodnotenie rozhodcov za jesennú časť sezóny 2012/13.
4) Odporúča prezídiu ÚLK zaoberať sa na svojom zasadnutí Správou o činnosti komisie rozhodcov
SFZ a vyhodnotením rozhodcov za jesennú časť sezóny 2012/13.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá v bode 2, 3 a 4.
Správa o činnosti komisie a komplexné vyhodnotenie rozhodcov za jesennú časť sezóny 2012/13
bude predložené na januárovom zasadnutí VV SFZ.

Ostatné úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení boli splnené.
K bodu 3: Správa reprezentačných trénerov SR A o odohraných medzištátnych zápasoch v
roku 2012.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že k zasadnutiu boli prizvaní obaja
reprezentační tréneri, no Stanislav Griga sa z dôvodu pracovnej cesty do zahraničia ospravedlnil.
Potom privítal Michala Hippa, ktorému odovzdal slovo. Ten členom VV SFZ rozdal doplnenú
verziu správy o medzištátnych zápasoch v roku 2012.
Michal Hipp:
Vyhodnotil jednotlivo medzištátne zápasy. Skonštatoval, že mužstvo sa opakovane stretáva s
kolísavosťou výkonov a častými zdravotnými problémami hráčov. Nakoľko je slovenská špička
hráčov veľmi úzka, spôsobuje to najmä v kvalifikačných zápasoch problémy. Dlhodobo
reprezentácia stavia (až na nevydarený zápas v Olomouci) na kvalitnú defenzívnu činnosť,
najväčšie problémy má mužstvo so zakončením, čo vyjadruje aj štatistika. Ukázalo sa to aj v
kvalifikačnom zápase s Gréckom, kde si hráči vypracovali veľké množstvo gólových príležitostí
bez želaného efektu.
Juraj Jánošík:
Spýtal sa, či sa z jeho pohľadu osvedčil systém dvoch reprezentačných trénerov, či to nespôsobuje
nejaké komplikácie.
Michal Hipp:
Spolupráca dvoch trénerov nespôsobuje žiadne ťažkosti, kompetencie majú obaja rozdelené.
Naopak, spolupráca je spojená s dobrou organizáciou práce.
Jozef Valovič:
Spýtal sa, či by mužstvo nepotrebovalo pred zápasmi pomoc špecialistu v oblasti mentálnej
prípravy.
Michal Hipp:
Zdôraznil, že reprezentačné zrazy bývajú veľmi hektické, trvajú 2-3 dni, niektorí hráči prichádzajú
kvôli povinnostiam v kluboch na poslednú chvíľu. Napriek tomu tréneri venujú maximálnu
pozornosť na osobné individuálne rozhovory pred aj po zápase.
Hráči bývajú prísne a často kontrolovaní svojím zamestnávateľom (klubom), ktorý im odporúča aj v
prípade minimálneho zranenia nenastupovať do zápasu a neriskovať väčšie zranenie. Ale ide o
celosvetový trend, s ktorým sa vysporadúvajú aj iní reprezentační tréneri.
Jozef Paršo:
Spýtal sa a ponúkol možnosť užšej spolupráce členov VV SFZ a reprezentačných trénerov.
Michal Hipp:
Skonštatoval, že ide o veľmi dobrú spoluprácu, úzko spojenú najmä s prezidentom SFZ a
viceprezidentom pre štátnu reprezentáciu. Taktiež, pokiaľ ide o servis zo strany sekretariátu SFZ, je
na kvalitnej úrovni.
Po diskusii k správe hlasovali členovia VV SFZ o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu reprezentačných trénerov SR A o odohraných
medzištátnych zápasoch v roku 2012.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Schvaľovanie návrhu zmluvy o dielo NTC Poprad.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý prítomných oboznámil s priebehom výberového konania na generálneho
dodávateľa diela a následnej príprave zmluvy o dielo. Výberová komisia pre výstavbu NTC Poprad
schválená VV SFZ, zasadala osemkrát za účelom prípravy technických podkladov a uskutočnenia

obchodnej verejnej súťaže na realizáciu 1. etapy diela. Ku dňu 21.9.2012 bola vypísaná obchodná
verejná súťaž, podmienky účasti v ktorej boli zverejnené na webovej stránke SFZ. Do súťaže sa
spolu prihlásilo 6 spoločností - uchádzačov. Dvom uchádzačom (ViOn, a.s. a SCORP, s.r.o.), ktorí
splnili stanovené podmienky boli dňa 12.10.2012 sprístupnené podklady k príprave návrhu a
cenovej ponuky na realizáciu diela. Z obdržaných súťažných návrhov vybrala dňa 15.11.2012
výberová komisia na základe dodržania požadovaných technických parametrov, porovnania
nezávislých cenových kalkulácií a najvýhodnejšieho súťažného návrhu spoločnosť SCORP, s.r.o.
ako možného dodávateľa diela, s ktorým SFZ vstúpilo do rokovania o návrhu zmluvy o
dielo. Návrh zmluvy o dielo, na ktorom sa obe strany dohodli bol predložený na zasadnutie VV
SFZ. Dohodnutá konečná cena diela „Výstavba NTC Poprad – 1. etapa“ je 1 839 999,42 EUR bez
DPH. Zmluvne stanovený termín dokončenia diela je 31.08.2013.
Členovia VV SFZ hlasovali po diskusii o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o dielo NTC Poprad.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1 ( Ivan Nemečkay)
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 5: Schvaľovanie návrhu rozpočtu organizovania ME U17 2013.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí členov Organizačného výboru ME
U17 2013 Stanislava Vencela – predsedu organizačného výboru, Martina Hasprúna – riaditeľa
turnaja a Jaroslava Šišoláka – marketingového riaditeľa SFZ.
Informovali členov VV SFZ o aktuálnom stave príprav na ME U17 2013. O organizačných
záležitostiach informoval Martin Hasprún. Termín finálového turnaja je potvrdený na 5. – 17. máj
2013, Turnaj začína 5. mája 2013 zápasmi v skupinách a 17. mája 2013 je finále. Centrá, kde budú
družstvá ubytované sú Žilina a Senec. V súčasnej dobe sa pripravuje na podpis zmluva s UEFA,
zmluvy s hotelmi, zápasovými štadiónmi (Žilina, Dubnica, Nitra, Zlaté Moravce a zmluva na
poistenie celého turnaja. Jaroslav Šišolák informoval o marketingovom koncepte ME (zapojenie
regiónov – predsedov RFZ, FK, ktoré budú usporadúvať jednotlivé zápasy, VÚC, miest,…). O
finančných otázkach informoval Stanislav Vencel. Na VV SFZ bol predložený rozpočet ME, ktorý
je zatiaľ v hrubých rysoch v záporných číslach (- 400 000,- Eur). Boli zároveň načrtnuté možnosti
zvýšenia príjmov. Prezident SFZ Ján Kováčik bude rokovať s MŠVVaŠ SR ohľadne príspevku na
organizáciu a investície do finálového turnaja. GS SFZ Jozef Kliment potvrdil, že oficiálne požiada
UEFA o možnosť navýšenia príspevku na organizáciu turnaja.
VV SFZ bol požiadaný členmi organizačného výboru, aby poveril Zdravotnú komisiu SFZ
nomináciou turnajového lekára. Rovnako tak boli členovia VV SFZ požiadaní o rozšírenie
organizačného výboru o Karola Belaníka - viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a
medzinárodné vzťahy.
Na záver členovia organizačného výboru informovali o priebehu druhej kontrolnej návštevy z
UEFA, kde bolo pracovníkmi UEFA konštatované, že SFZ je na 80% pripravené na organizáciu ME
U17 2013.
Členovia VV SFZ po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh rozpočtu organizovania ME U17 2013.
2) VV SFZ schvaľuje rozšírenie Organizačného výboru ME U17 2013 o viceprezidenta SFZ pre
štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karola Belaníka.
3) VV SFZ ukladá ZdK SFZ nominovať turnajového lekára pre ME U17 2013.
O návrhu uznesenia hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za - 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie prostriedkov Solidarity Payment UEFA za
súťažný ročník 2011/12.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh na prerozdelenie prostriedkov Solidarity
Payment UEFA za súťažný ročník 2011/12 vypracovaný Technickým oddelením SFZ v spolupráci s
prezidentom ÚLK Dušanom Tittelom.
Podľa predloženého návrhu by mali kluby I. ligy obdržať z prostriedkov UEFA po 16.200,- Eur,
(vrátane FK DAC Dunajská Streda, ktorá hrala v sezóne 2011/12 I. ligu), kluby II. ligy by podľa
návrhu obdržali po 6.100,- Eur (vrátane TJ Spartak Myjava, ktorá hrala v sezóne 2011/12 II. ligu),
klub Jupie B. Bystrica by obdržal 4.476,-Eur a klub Partizán Bardejov by dostal sumu 4.477,- Eur,
tieto dva kluby síce nemajú mužov v I. alebo II. lige, ale majú v týchto súťažiach svoju mládež.
Celkovo by bola týmto spôsobom prerozdelená suma 264.353,- Eur.
Po krátkej diskusii sa hlasovalo o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na prerozdelenie prostriedkov Solidarity Payment UEFA za súťažný
ročník 2011/12.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zmeny a doplnky Pravidiel futbalu 2012/13 (FIFA
Obežník č. 1322).
Bod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Odovzdal slovo Dušanovi Krchňákovi, ktorý návrh predstavil.
Medzinárodný výbor pre pravidlá (IFAB) na svojich pracovných zasadnutiach v dňoch 5.7.2012 vo
Švajčiarsku a 2.10.2012 v Škótsku schválil nasledujúce zmeny v Pravidlách futbalu a tiež vydal
rozličné inštrukcie a pokyny:
PRAVIDLÁ FUTBALU A ROZHODNUTIA MEDZINÁRODNÉHO VÝBORU
Technológia na bránkovej čiare (GLT)
Rozhodnutie o princípe používania a realizácie technológie na bránkovej čiare (GLT). Členovia
jednomyseľne schválili a to s okamžitým účinkom nepovinné používanie technológie na bránkovej
čiare (GLT), špecifikujúc súťaže, spadajúce pod licencovanú a certifikačnú procedúru uvedenú
v FIFA Quality Programme pre GLT testovací manuál.
Členovia boli tiež jednotní v tom, že zavedená technológia by bola len pre bránkovú čiaru
a nepodporovala by žiadnu inú technológiu v zápase. Okrem toho členovia rozhodli, aby
technológia na bránkovej čiare (GLT) slúžila iba ako podpora pre rozhodcu, ktorého rozhodnutie by
bolo konečné.
Okrem toho členovia odsúhlasili obe (GLT) technológie na bránkovej čiare, ktoré sa zúčastnili
súťaže v druhej fáze testovacieho procesu: GoalRef a Hawk-Eye, ďalej odsúhlasili objekt
záverečného inštalačného testovania na príslušných štadiónoch, v súlade s FIFA Quality Programme
(GLT testovací manuál). Viac informácií a detailov o budúcich krokoch prípadného využívania
(GLT) technológie na bránkovej čiare vo vašich Asociáciách nájdete na FIFA.com/quality.
Zmeny v Pravidlách futbalu:
Ako dôsledky ich rozhodnutia týkajúceho sa používania (GLT) technológie na bránkovej čiare
členovia ďalej schválili nasledujúce zmeny v Pravidlách futbalu:
Pravidlo 10 – Dosiahnutie gólu
Súčasný text:
Gól je dosiahnutý (...)

Víťazné družstvo (...)
Pravidlá súťaže (...)
Navrhnutý text:
Gól je dosiahnutý (...)
Víťazné družstvo (...)
Pravidlá súťaže (...)
Technológia na bránkovej čiare (GLT)
Technológia na bránkovej čiare (GLT) smie byť využívaná ako podpora pre rozhodcu za účelom
skontrolovania (overenia), či bol dosiahnutý gól. Použitie tejto technológie musí byť stanovené
v pravidlách príslušnej súťaže.
Pravidlo 10 – Dosiahnutie gólu
(Výklad Pravidiel futbalu)
Súčasný text:
Nie je dosiahnutý gól (...)
Navrhnutý text:
Nie je dosiahnutý gól (...)
Technológia na bránkovej čiare (GLT)
Princípy technológie:
1. Technológia sa aplikuje výlučne na bránkovej čiare a iba za účelom určenia (stanovenia), či
bol dosiahnutý gól.
2. Systém technológie na bránkovej čiare (GLT) musí byť v súlade s FIFA Quality Programme.
3. Označenie, či bol dosiahnutý gól musí byť okamžité a automaticky potvrdené do jednej
sekundy.
4. Označenie, či bol dosiahnutý gól, bude oznámené cez systém technológie na bránkovej čiare
(GLT) iba rozhodcom (cez hodinky rozhodcu, vibráciou a optickým signálom).
Požiadavky a špecifikácie technológie na bránkovej čiare (GLT)
Ak je používaná technológia na bránkovej čiare (GLT) v súťažných zápasoch, organizátori súťaže
musia zaistiť, aby systém vyhovoval požiadavkám stanoveným vo FIFA Quality Programme (GLT
testovací manuál). Tento manuál musí byť schválený Medzinárodným výborom pre pravidlá.
Nezávislý testovací inštitút musí preveriť presnosť a funkčnosť rozdielnej technológie
poskytovateľov systémov v súlade s testovacím manuálom.
Pravidlo 5 – Rozhodca
(Rozhodnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá – IFAB)
Súčasný text:
Rozhodnutie 1 (...)
Rozhodnutie 2 (...)
Navrhovaný text:
Rozhodnutie 1 (...)
Rozhodnutie 2 (...)
Rozhodnutie 3
Kde je používaná technológia na bránkovej čiare (a je predmetom pravidiel príslušnej súťaže),
rozhodca je povinný skontrolovať funkčnosť technológie pred zápasom. Testovanie bude vykonané
v súlade s FIFA Quality Programme (pre GLT testovací manuál). Ak technológia nefunguje v súlade
s testovacím manuálom, rozhodca nesmie túto technológiu využívať a musí oznámiť tento prípad
príslušným orgánom.
FIFA Quality Programme pre (GLT) technológiu na bránkovej čiare:
Členovia schválili FIFA Quality Programme (GLT testovací manuál), v súlade s licenčnou a
certifikačnou procedúrou pre technológiu na bránkovej čiare.
Navyše členovia schválili nasledujúce zmeny v Pravidlách futbalu súvisiace so schválením GLT
systému a jeho inštaláciou na hracej ploche (bránkach) alebo vo vnútri zápasových lôpt.

Pravidlo 1 – Hracia plocha
(Rozhodnutia Medzinárodného výboru pre pravidlá – IFAB)
Súčasný text:
Rozhodnutie 1 (...)
Navrhovaný text:
Rozhodnutie 1 (...)
Rozhodnutie 2
Kde je používaná technológia na bránkovej čiare (GLT) sú dovolené modifikácie konštrukcie
bránky. Musia byť v súlade s presným popisom stanoveným v FIFA Quality Programme pre
technológiu na bránkovej čiare a v súlade s vyššie uvedeným popisom, „Bránky“.
Pravidlo 2 – Lopta
(Rozhodnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá – IFAB)
Súčasný text:
Rozhodnutie 1 (...)
Rozhodnutie 2 (…)
Navrhovaný text:
Rozhodnutie 1 (...)
Rozhodnutie 2 (...)
Rozhodnutie 3
Pri používaní technológie na bránkovej čiare (GLT) je možné používať lopty s integrovanou
technológiou, ale musia byť označené buď „FIFA APPROVED“, „FIFA INSPECTED“ alebo
„INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD“ (viď „Rozhodnutie 1“).
POMOCNÍ ROZHODCOVIA
Zmeny v Pravidlách futbalu
Členovia diskutovali a schválili novú časť nazvanú „Pomocní rozhodcovia“, po časti „Náhradný
rozhodca a Rezervný asistent rozhodcu“ (strana 57), rovnako ako aj časť v interpretácii Pravidiel
futbalu a pokynoch pre rozhodcov. Tiež rozhodli, že písomný výklad vysvetľujúci využitie
pomocných rozhodcov nie je viac potrebný, lebo nová úprava je postačujúca.
Pravidlo 4 – Výstroj hráčov (šatka na hlavu)
Na zasadnutí boli prediskutované: povolený vzhľad, farba a materiál, čo s nižšie uvedenými
pokynmi bude aplikované počas skúšobnej fázy. Konečné zmeny v Pravidlách futbalu budú
vykonané na základe záverov experimentu v marci 2014.
Šatka na hlave musí spĺňať nasledovné podmienky:
- mať rovnakú farbu ako dres
- byť zachovaný profesionálny vzhľad hráčskeho výstroja
- nesmie byť pripevnená (pripojená) k dresu
- nemá predstavovať žiadne nebezpečenstvo pre hráčku, ktorá ju má oblečenú alebo pre inú hráčku
(napríklad otvárací/zatvárací mechanizmus okolo krku)
- smie byť využívaná iba ženami (ženskými hráčkami)
Dve vzorky (výrobcovia sú uvedení nižšie), ktoré boli prezentované pre FIFA a IFAB spĺňajú tieto
kritériá.
Výrobcovia:
Capsters BV: https://www.capsters.com/
ResportOn: http://resporton.com/
Iné šatky sú tiež povolené za predpokladu, že spĺňajú vyššie uvedené kritériá.
Realizácia
Rozhodnutia IFAB vo veci Pravidiel futbalu týkajúce sa používania technológie na bránkovej čiare
(GLT), pomocných rozhodcov, ako aj pokyny týkajúce sa používania šatiek na hlavu, nadobúdajú
účinnosť ihneď.
POMOCNÍ ROZHODCOVIA

Na základe pravidiel príslušnej súťaže smú byť na stretnutia delegovaní aj dvaja pomocní
rozhodcovia. Musia to byť rozhodcovia príslušnej kategórie, využívaní pravidelne pre túto súťaž.
Pravidlá súťaže musia určiť spôsob, podľa ktorého sa bude postupovať, ak rozhodca nie je schopný
pokračovať vo vedení stretnutia. To znamená rozhodnutie, či:
- prevezme funkciu rozhodcu náhradný rozhodca, alebo
- prevezme funkciu rozhodcu starší z pomocných rozhodcov a náhradný rozhodca sa stane
pomocným rozhodcom
Povinnosti
Delegovaní pomocní rozhodcovia, pri rozhodovaní, ktoré v konečnom dôsledku spadá pod
kompetenciu rozhodcu, majú ho informovať (ukázať, dať najavo, naznačiť) najmä:
- keď lopta celým svojím objemom opustí hraciu plochu za bránkovú čiaru
- ktoré z družstiev je oprávnené zahrávať kop z rohu alebo kop od bránky
- keď dôjde k nešportovému správaniu alebo inému priestupku mimo výhľadu rozhodcu
- keď sa stanú priestupky, na ktoré majú pomocní rozhodcovia lepší výhľad ako rozhodca, najmä vo
vnútri pokutového územia
- či sa pri vykonávaní pokutového kopu brankár pohne z bránkovej čiary smerom dopredu skôr ako
je lopta v hre a či lopta prejde úplne za bránkovú čiaru.
Asistovanie (podpora, pomoc)
Pomocní rozhodcovia tiež pomáhajú rozhodcovi pri kontrole zápasu v súlade s Pravidlami futbalu,
ale konečné rozhodnutie je zodpovedný vždy rozhodca. Rozhodca, v prípade prílišného zasahovania
alebo nevhodného správania pomocného rozhodcu, tohto zbaví jeho povinností a podá správu
príslušným orgánom.
VÝKLAD PRAVIDIEL FUTBALU A POKYNY PRE ROZHODCOV
Úlohy a zodpovednosť pomocných rozhodcov
Pomocní rozhodcovia pomáhajú rozhodcovi pri kontrole zápasu v súlade s Pravidlami futbalu.
Na základe požiadaviek a pokynov rozhodcu tiež pomáhajú rozhodcovi vo všetkých iných
záležitostiach, týkajúcich sa priebehu zápasu. Toto obvykle zahŕňa aj také kompetencie ako:
- kontrola hracej plochy, lôpt a výstroja hráčov
- stanovenie riešenia problémov s výstrojom hráčov alebo krvácajúcim poranením
- záznamy o čase, góloch, udelených osobných trestoch, prípadne iných prípadoch nešportového
správania v jeho blízkosti
Pozičné postavenie pomocných rozhodcov a tímová spolupráca
Všeobecné (bežné) pozičné postavenie v priebehu stretnutia
Pozícia pomocných rozhodcov je za bránkovou čiarou.

Pomocní rozhodcovia môžu vstupovať na hraciu plochu len vo výnimočných prípadoch.

Kop od bránky
Pomocní rozhodcovia musia kontrolovať, či je lopta umiestnená vo vnútri bránkového územia. Ak
lopta nie je správne umiestnená, pomocný rozhodca informuje o tom rozhodcu.
Pokutový kop
Pomocný rozhodca musí zaujať pozíciu na priesečníku bránkovej čiary s čiarou bránkového
územia, asistent rozhodcu by mal zaujať pozíciu na úrovni predposledného brániaceho hráča.
Kopy na bránku zo značky pokutového kopu
Pomocní rozhodcovia musia zaujať pozíciu na priesečníkoch bránkovej čiary s čiarou bránkového
územia, jednotlivo po ľavej a pravej strane bránky.
Pomocní rozhodcovia sú zodpovední za informáciu (signalizáciu) rozhodcovi, či lopta celým svojím
objemom prešla za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod bránkovým brvnom.
Gól bol dosiahnutý / gól nebol dosiahnutý
Pomocný rozhodca informuje rozhodcu, či bol dosiahnutý gól alebo nie.
Spôsob podávania informácií pomocnými rozhodcami
Pomocní rozhodcovia musia používať pre oznámenie rozhodnutí rozhodcovi iba rádio komunikačný
systém. Zástavky na signalizáciu nepoužívajú. V prípade poruchy rádio komunikačného systému
pomocní rozhodcovia použijú elektronický „beep“ signál na oznámenie ich rozhodnutí.
Vo všeobecnosti platí odporúčanie, že pomocní rozhodcovia nesmú dávať signály rukou. V určitých
situáciách však môže byť diskrétny signál rukou cennou podporou pre rozhodcu. Signál rukou by
mal mať jasný zmysel. Použitie takýchto signálov by malo byť prediskutované a dohodnuté na
porade rozhodcov pred stretnutím.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2012/13 (podľa FIFA
obežníka č. 1322).
O návrhu hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na čiastkovú novelizáciu Prestupového poriadku pre
neprofesionálnych futbalistov.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Tomášovi Žiakovi, ktorý návrh predstavil.
Ide o návrh Matriky SFZ súvisiaci so zimným prestupovým obdobím. Išlo o tieto zmeny (v texte
vyznačené farebne):
DRUHÁ ČASŤ
Článok 6
Papierový transfer hráča
1. Klub, ktorý žiada o papierový transfer hráča, je povinný riadne vyplniť tlačivo Žiadosť o transfer
hráča podľa predtlače perom (paličkovým písmom), písacím strojom alebo prostredníctvom
počítača (vyplnením tlačiva Žiadosť o transfer hráča vo formáte PDF). Dvaja zodpovední
zástupcovia za každý klub poverení štatutárnym orgánom klubu, sú povinní žiadosť vlastnoručne
podpísať. V žiadosti musia byť pri podpise uvedené mená a priezviská podpisujúcich sa zástupcov.
2. V prípade papierového transferu je hráč povinný vyplnené tlačivo vlastnoručne podpísať a uviesť
dátum podpisu, pričom dátum podpisu nemôže byť starší ako 30 dní odo dňa podania žiadosti.
Podpis hráča musí byť overený.
TRETIA ČASŤ
Príslušnosť matričných komisií
Článok 8

3. O žiadostiach o transfer profesionálneho hráča, ako aj o žiadostiach o transfer hráča do a zo
zahraničia rozhoduje výhradne matrika SFZ.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Rozhodovanie o transfere
Článok 10
Matrika žiadosť o transfer hráča zamietne, ak:
c) bola podaná ďalšia žiadosť o transfer hráča v čase, keď prebieha iné transferové konanie, alebo
ešte nebol predchádzajúci transfer (hosťovanie) ukončený.
Článok 11
2. Ak je predmetom žiadosti prestup hráča, príslušná matrika žiadosť schváli aj napriek nesúhlasu
materského klubu, ak:
d) sa jedná o prestup žiaka zo skupiny prípravky, ktorý je evidovaný príslušnou matrikou, po
splnení nasledovných podmienok:
➢ pre podanie takejto žiadosti neplatí žiadne časové obmedzenie,
➢ koná sa s výslovným súhlasom zákonného zástupcu hráča,
➢ k žiadosti je priložená kópia oznámenia o úmysle prestúpiť zaslaná materskému klubu
hráča a doklad o úhrade odstupného vo výške 33 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 8. rok veku) a
66 € (u hráčov, ktorí dovŕšili 10. rok veku).
➢ neboli takto preregistrovaní už dvaja hráči v jednom súťažnom ročníku. V
prípade prestupov hráčov zo skupiny prípravky neplatí ustanovenie o obmedzení počtu
hráčov z jedného futbalového klubu.
ÔSMA ČASŤ
Transfery hráčov do a zo zahraničia
Článok 20
5. Do dvoch rokov od skončenia registračnej doby v zahraničí sa môže hráč zaregistrovať
výhradne vo futbalovom klube, v ktorom bol naposledy pred odchodom do zahraničia na
Slovensku registrovaný, pokiaľ mu tento klub neudelí súhlas na prestup, resp. hosťovanie v novom
klube.
Členovia VV SFZ po diskusii žiadali hlasovať o predloženom návrhu bez čl. 20 Transfery hráčov
do zahraničia s odôvodnením, že môže ísť častokrát o tzv. špekulatívne prestupy.
Po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na čiastkovú novelizáciu Prestupového poriadku pre
neprofesionálnych futbalistov s výnimkou predkladaného návrhu na znenie čl. 20 - Transfery
hráčov do zahraničia.
O návrhu uznesenia hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft Cupu 2012/13.
Tento bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že VV SFZ svojím uznesením č. 129/12 zo
dňa 12.10.2012 vyhlásil možnosť kandidatúry futbalových klubov na dejisko finálového stretnutia
Slovnaft Cupu 2012/13. Oznámil, že v predloženom termíne nebola SFZ doručená žiadna prihláška
na zorganizovanie tohto podujatia. V zmysle Rozpisu republikových súťaží vo futbale 2012/13 má o
dejisku konania finále Slovnaft Cupu rozhodnúť v termíne do 31.12.2012 VV SFZ.

Prezident SFZ Ján Kováčik informoval, že záujem o zorganizovanie predmetného podujatia prejavil
tohtoročný usporiadateľ finále Partizán Bardejov.
Predseda ZsFZ Ladislav Gádoši informoval o záujme klubov KFC Komárno a FK Slovan Levice,
ktorí však zatiaľ nespĺňajú prísne kritéria na zorganizovanie finále Slovnaft Cupu.
Členovia VV SFZ sa dohodli, že požiadajú Prezídium ÚLK, aby sa predmetnou otázkou zaoberalo
na svojom zasadnutí a doporučil členom VV SFZ na schválenie jeden z klubov I. alebo II. ligy.
Členovia VV SFZ sa zároveň dohodli, že o dejisku finále Slovnaft Cupu 2012/13 rozhodnú do
konca decembra elektronickým hlasovaním per rollam.
Po diskusii k tomuto bodu hlasovali členovia VV SFZ o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ žiada Prezídium ÚLK, aby sa na svojom najbližšom zasadnutí zaoberali otázkou
finále Slovnaft Cupu a odporučili dejisko na zorganizovanie tohto podujatia.
O návrhu uznesenia hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ na prvý polrok 2013.
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Predstavil návrh zasadnutí na prvý polrok 2013. Ten bol
vytvorený tak, aby sa neprekrýval s termínovou listinou mládeže, s medzištátnymi zápasmi
reprezentačného mužstva SR A, tiež s prihliadnutím na štátne sviatky. Išlo konkrétne o tento návrh
termínov zasadnutí:
- 15. januára 2012
- 04. februára 2012
- 12. marca 2012
- 02. apríla 2012
- 07. mája 2012
- 04. júna 2012
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ na prvý polrok 2013.
O návrhu hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na zvolanie riadneho zasadnutia konferencie SFZ.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. V súlade s čl. 27 platných Stanov SFZ (platné do
31.12.2012) predložil na schválenie návrh na zvolanie konferencie SFZ, konkrétne v termíne 22.
februára 2013 v Liptovskom Jáne. Zároveň predložil na schválenie 6. január 2013 ako termín na
zasielanie návrhov do programu konferencie SFZ. Na zasadnutí VV SFZ 15. januára 2013 sa bude
tento program schvaľovať.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje termín 22. február 2013 ako termín riadneho zasadnutia konferencie
SFZ, ktorá sa uskutoční v Liptovskom Jáne.
2) VV SFZ schvaľuje termín 6. januára 2013 ako termín na zasielanie návrhov do programu
konferencie SFZ.
O návrhu hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu plánu legislatívnych úloh na prvý polrok 2013.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Jaroslavovi Rybánskemu – vedúcemu
Legislatívno-právneho oddelenia SFZ, ktorý odôvodnil predkladaný návrh.
Obsahom predloženého návrhu plánu legislatívnych úloh SFZ sú návrhy predpisov SFZ, ktoré
upravujú futbalový život na Slovensku (externé predpisy), návrhy predpisov SFZ, ktoré upravujú
vnútorné fungovanie SFZ (interné predpisy), ale i návrhy predpisov, ktoré majú zmiešaný charakter.
K externým predpisom možno zaradiť napr. registračný poriadok, disciplinárny poriadok,
k interným predpisom napr. podpisový poriadok, registratúrny poriadok. K predpisom zmiešaným,
ktorých oblasť úpravy má dopad i na futbal na Slovensku, i na činnosť a organizáciu SFZ, možno
napr. zaradiť stanovy, štatúty komisií. Potreba prijatia nových externých predpisov, či predpisov
zmiešanej povahy vyplýva priamo z nových stanov.
Nové stanovy medzi právomoc konferencie SFZ zaraďujú aj právomoc schvaľovať stanovy,
volebný poriadok, rokovací poriadok, štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu a ich zmeny.
Schvaľovanie ostatných predpisov je v právomoci výkonného výboru SFZ.
Keďže nové stanovy nadobudnú účinnosť 1. januára 2013 a konferencia SFZ bude prvý raz podľa
nich zasadať 22. 2. 2013, je potrebné návrhy predpisov, ktorých schvaľovanie patrí do právomoci
konferencie vypracovať včas tak, aby mohli byť generálnym sekretárom jednak zapracované do
programu konferencie, ktorý navrhuje výkonný výbor a aby boli po ich osvojení si výkonným
výborom ako jeho návrhy včas poslané ako materiál delegátom konferencie. Nové stanovy
neupravujú v akom časovom predstihu má byť program konferencie stanovený a materiály
delegátom konferencie zasielané, a ako o ňom majú byť delegáti konferencie informovaný. Túto
oblasť ponecháva na nový rokovací poriadok, ktorý je oprávnená schváliť konferencia. V záujme
zachovania právnej istoty je žiadúce dodržať zvyk založený v súčasnosti účinnými stanovami, aby
sa tento program stanovoval výkonným výborom minimálne 30 dní pred dňom zasadnutia
konferencie, a materiály – návrhy predpisov boli po ich osvojení si výkonným výborom ako návrh
spolu s pozvánkou adresovanou delegátom zaslané delegátom minimálne 10 dní pred dátumom
konania konferencie. Vzhľadom k tomu je potrebné postupovať tak, aby stav prípravy predpisov
určených na schválenie konferenciou odrážal reálnosť ukončenia ich prípravy v stanovených
termínoch, tzn. aby už aspoň 30 dní pred konaním konferencie, keď má výkonný výbor stanoviť
obsah programu konferencie, bolo zrejmé, že zaradenie bodu – návrh predpisu do programu je
opodstatnené vzhľadom k stavu prípravy predpisu, ďalej aby si výkonný výbor osvojil návrh
predpisu, ktorý bude predložený na schválenie konferencie tak, aby 10 dní pred konaním
konferencia bol poslaný delegátom.
Ostatné predpisy SFZ (najmä externé) je potrebné pripraviť na schválenie výkonným výborom SFZ
včas tak, aby boli vypracované v súlade s novými stanovami pred začiatkom nového futbalového
ročníka 2013/2014, ktorý sa začína spravidla v júli, takže je vhodné, aby boli predpisy pripravené
na schválenie v dostatočnom časovom predstihu, aby sa s nimi mohli náležite oboznámiť všetci
adresáti, pokiaľ možno už na májovom zasadnutí výkonného výboru, čiže mali by byť pripravené
do 30. apríla 2013.
Niektoré predpisy je však nevyhnutné pripraviť na schválenie výkonným výborom ešte pred
začatím jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013, aby sa ich zosúladením so všeobecne záväznými
právnymi predpismi dosiahol vzájomný konsenzus a spokojnosť medzi viacerými futbalovými
skupinami. Takýmto predpisom, ktorý je potrebné novelizovať ešte pred začiatkom jarnej časti
súťažného ročníka 2012/2013, je rozpis republikových súťaží riadených Slovenským futbalovým
zväzom a Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2012/2013, pretože od 1. januára 2013
nadobudne účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá pri zamestnancoch SFZ, ktorí
pracujú na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru ako rozhodcovia a delegáti,
spôsobí nárast ich odvodovej zaťaženosti a nárast odvodovej zaťaženosti zamestnávateľa, čo musí
mať vplyv buď na zníženie ich odmeny, ktorá je stanovená v rozpise súťaží alebo na nárast
príspevkov klubov na ich činnosť. Jarná časť republikových súťaží začína v marci 2013, preto je
potrebné schváliť novelu rozpisu súťaží na februárovom zasadnutí výkonného výboru.
Na základe vyššie uvedeného časového hľadiska potreby schválenia jednotlivých návrhov

predpisov z plánu legislatívnych úloh možno rozdeliť predpisy na okruh návrhov predpisov, ktoré
musia byť pripravené do 31. januára 2013, a na druhý okruh návrhov predpisov, ktoré je potrebné
pripraviť do 30. apríla 2013.
Okrem splnenia časového hľadiska prípravy návrhov predpisov je nutné dodržať i obsahovú
a odbornú kvalitu predložených návrhov. Vzhľadom k množstvu legislatívnych úloh a nízkemu
počtu zamestnancov legislatívno-právneho oddelenia SFZ (ďalej len „LPO“) je nevyhnutné zapojiť
do prípravy predpisov i členov legislatívno-právnej komisie (ďalej len „LPK“), iných komisií
a iných úsekov aparátu SFZ.
V záujme jednotného vedenia a metodiky prípravy návrhu predpisov je potrebné, aby úlohu gestora,
t. j . osoby zodpovednej za prípravu jednotlivého návrhu predpisu vykonával zamestnanec LPO,
prípadne i člen LPK. Zároveň, aby gestorovi bol vo väčšine prípadov nápomocný človek
s dlhodobou praxou v príslušnej oblasti úpravy návrhu predpisu, tzv. spolugestor, ktorý by plnil
najmä konzultačnú funkciu pri príprave návrhu predpisu. V náročnejších prípadoch môže byť
gestorovi nápomocných aj viac spolugestorov.
Plán legislatívnych úloh Slovenského futbalového zväzu na prvý polrok roku 2013
Do 31. januára 2013 pripraviť návrhy týchto predpisov:
1. Názov:

Návrh stanov, ktorými sa menia stanovy SFZ schválené konferenciou SFZ 28.
septembra 2012 v Banskej Bystrici
Gestor:
zamestnanec LPO
Spolugestor: člen LPK alebo člen VV pre legislatívno-právne otázky
Dôvod:
Upraviť znenie nových stanov podľa licenčného systému UEFA a vykonať drobné
opravy na ich znení.
2. Názov:

Návrh, ktorým sa mení rozpis republikových súťaží riadených Slovenským
futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov pre súťažný ročník 2012/2013
Gestor:
zamestnanec LPO
Spolugestor: zamestnanec ekonomického úseku
Dôvod:
Od 1. 1. 2013 nadobudne účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá
zamestnancom SFZ, ktorí pracujú na základe dohôd vykonávaných mimo
pracovného pomeru ako rozhodcovia a delegáti, spôsobí nárast ich odvodovej
zaťaženosti a nárast odvodovej zaťaženosti zamestnávateľa, čo musí mať vplyv buď
na zníženie ich odmeny, ktorá je stanovená v rozpise súťaží alebo na nárast
príspevkov klubov na činnosť rozhodcov a delegátov.
3. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh štatútu, ktorým sa mení štatút rozhodcovského súdu SFZ
zamestnanec LPO
člen LPK, zástupca rozhodcovského súdu
Upraviť štatút rozhodcovského súdu v súlade s novými stanovami.

4. Názov:

Návrh rokovacieho poriadku, ktorým sa mení rokovací poriadok
rozhodcovského súdu SFZ
Gestor:
zamestnanec LPO
Spolugestor: člen LPK, zástupca rozhodcovského súdu
Dôvod:
Upraviť rokovací poriadok rozhodcovského súdu v súlade s novými stanovami.
5. Názov:
Návrh volebného poriadku SFZ
Gestor:
zamestnanec LPO
Spolugestor: člen LPK, člen VV pre legislatívno-právne otázky

Dôvod:

Nové stanovy bližšie neupravujú voľby, prípravu a priebeh volieb na konferencii
ponechávajú na úpravu rokovacieho poriadku a volebného poriadku. Nové stanovy
taktiež neupravujú bližšie voľbu členov VV.

6. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh rokovacieho poriadku SFZ
zamestnanec LPO
člen LPK, člen VV pre legislatívno-právne otázky
Nové stanovy bližšie prípravu a priebeh konferencie a výkonného výboru.

7. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh pravidiel upravujúcich podmienky a postup prijatia člena SFZ
zamestnanec LPO
člen LPK
Nové stanovy splnomocňujú VV na prijatie uvedených pravidiel.

8. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh organizačnej štruktúry prideľovania lístkov na reprezentačné zápasy
zamestnanec LPO
zástupca SFZ Marketing, s.r.o.
Zmenou štadióna, kde sa konajú reprezentačné stretnutia A – mužstva zo Žiliny na
Pasienky došlo k zníženiu kapacity miest pre jednotlivé kategórie miest. Taktiež je
potrebné znížiť počet nepredajných lístkov a zvýšiť tržby z predaja.

9. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh legislatívnych pravidiel SFZ
zamestnanec LPO
člen LPK
V súvislosti s prípravou externých predpisov majúcich priamy dopad na futbal na
Slovensku je potrebné zabezpečiť účasť širokej verejnosti na ich príprave, a zároveň
je potrebné túto účasť regulovať, aby verejnosť, avšak aj ostatné pripomienkujúce
subjekty zo štruktúr SFZ, podávali kvalifikované pripomienky a návrhy, ktorých
obsah by bol čitateľný.

10. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh štatútu odvolacej komisie SFZ
zamestnanec LPO
predseda alebo člen odvolacej komisie, člen VV pre legislatívno-právne otázky
Účinnosťou nových stanov sa značne rozširujú kompetencie odvolacej komisie SFZ.
Nutnosť urýchlene zosúladiť znenie štatútu so znením nových stanov, pretože nápad
vecí spadajúcich do novej kompetencie odvolacej komisie je nepretržitý.

Do 30. apríla 2013 pripraviť návrhy týchto predpisov:
11. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh organizačného poriadku aparátu SFZ
zamestnanec LPO
Cieľom návrhu organizačného poriadku je stanoviť interným predpisom organizáciu,
štruktúru, kompetencie aparátu SFZ, ktorý bude slúžiť ako podklad pre návrh
podpisového poriadku.

12. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh podpisového poriadku SFZ
zamestnanec LPO
Vnútorným predpisom je potrebné vyriešiť kompetencie pre podpisovanie
jednotlivých dokumentov v záujme zefektívnenie práce SFZ, aby sa so všetkým

nečakalo na podpis prezidenta, príp. generálneho sekretára, ich prítomnosť by nebola
nevyhnutná, najmä napr. pri zmluvnom zabezpečení bežného chodu SFZ.
13. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh licenčného štandardu SFZ
zamestnanec LPO
zamestnanec športovo-administratívneho úseku
Nahradiť Licenčný štandard SFZ z roku 2007 novým v súlade s UEFA licenčným
štandardom.

14. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh disciplinárneho poriadku SFZ
zamestnanec LPO
predseda alebo člen disciplinárnej komisie, člen LPK
Prispôsobiť disciplinárny poriadok novým stanovám po procesnej a organizačnej
stránke, zosúladiť s predpismi FIFA, UEFA.

15. Názov: Návrh poriadku, ktorým sa mení súťažný poriadok futbalu
Gestor:
zamestnanec LPO
Spolugestor: predseda alebo člen športovo-technickej komisie, zamestnanec športovoadministratívneho úseku
Dôvod:
Prispôsobiť súťažný poriadok novým stanovám,
16. Názov:

Návrh smernice o vytvorení a prevádzkovaní informačného systému
o bezpečnosti pri športových podujatiach
Gestor:
člen VV pre legislatívno-právne otázky
Spolugestor: zamestnanec IT oddelenia
Dôvod:
Vnútorným predpisom je potrebné aplikovať povinnosť uloženú SFZ zákonom č.
479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových
podujatí a turistických podujatí vytvoriť a prevádzkovať informačný systém
o bezpečnosti pri športových podujatiach.
17. Názov:

Návrh poriadku, ktorým sa upravuje registračný poriadok futbalu, prestupový
poriadok
profesionálov
a amatérov,
registráciu
profesionálnych
a neamatérskych zmlúv, pravidlá pre agentov hráčov a klubov a pravidlá pre
stanovenie výšky odstupného za profesionálneho hráča
Gestor:
zamestnanec LPO
Spolugestor: zamestnanec športovo-administratívneho úseku, zástupca ÚLK
Dôvod:
Nahradiť doterajšie predpisy jedným predpisom, sprehľadniť tak úpravu, zjednodušiť
orientáciu v problematike, zladiť úpravu s novými stanovami, inými predpismi SFZ
a FIFA a UEFA, s ISSF, zjednodušiť klubovú príslušnosť a registrácie, urýchliť
zmenu klubovej príslušnosti.
18. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch
zamestnanec LPO
predseda matričnej komisie, člen LPK
Zmodernizovať znenie smernice, stanoviť jasné pravidlá pre spoločnosti, aké
dokumenty majú preukázať SFZ, že záujmy hráčov, trénerov a iných osôb klubu, ani
záujmy futbalu, nebudú zmenou vlastníka klubu poškodené. Taktiež je potrebné
vyčleniť z jej úpravy veci súvisiace so zaraďovaním klubov do súťaží, ktoré budú
upravené v súťažnom poriadku futbalu.

19. Názov:
Gestor:

Návrh štatútu revíznej komisie SFZ
zamestnanec LPO

Spolugestor: predseda alebo člen športovo-technickej komisie, zamestnanec športovoadministratívneho úseku
Dôvod:
Revízna komisia doteraz nemala vlastný štatút.
20. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh, ktorým sa mení štatút športovo-technickej komisie SFZ
zamestnanec LPO
predseda alebo člen športovo-technickej komisie
Prispôsobiť ISSF, upraviť organizačné zloženie.

21. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh štatútu komisie delegátov stretnutí SFZ
zamestnanec LPO
predseda alebo člen komisie delegátov stretnutí
Transformovať úsek delegátov stretnutí na komisiu delegátov stretnutí.

22. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh štatútu marketingovej komisie SFZ
zamestnanec LPO
zástupca SFZ Marketing, s.r.o.
Vytvoriť marketingovú komisiu, ktorá by úzko spolupracovala so spoločnosťou SFZ
Marketing, s.r.o.

23. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh štatútu matričnej komisie SFZ
zamestnanec LPO
predseda alebo člen matričnej komisie
Matričná komisia doteraz nemá schválený vlastný štatút.

24. Názov:
Gestor:
Spolugestor:
Dôvod:

Návrh štatútu komisie futsalu SFZ
zamestnanec LPO
predseda alebo člen komisie futsalu
Prispôsobiť štatút novým stanovám.

25. Názov: Návrh, ktorým sa mení štatút legislatívno-právnej komisie SFZ
Gestor:
zamestnanec LPO
Spolugestor: člen komisie LPK
Dôvod: Prispôsobiť štatút novým stanovám a rozšíriť pôsobnosť komisie o kompetencie
etickej komisie. Zrušiť štatút ekonomickej komisie v záujme zefektívnenia činností komisií
SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh plánu legislatívnych úloh na prvý polrok 2013.
O návrhu uznesenia hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Schvaľovanie návrhu registračného a aktivačného formulára individuálneho
člena SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu IT oddelenia SFZ Jánovi
Letkovi, ktorý predstavil návrh registračného a aktivačného formulára individuálneho člena SFZ.
Vzhľadom na znenie nových stanov SFZ platných od 1.1.2013, kde je povolené členstvo fyzických
osôb a tiež z dôvodu spustenia aktivácie hráčskych prístupových kont v ISSF (hlavne kvôli
elektronickým transferom) a tiež Tímových ISSF manažérov, je nevyhnutné dať k dispozícii

všeobecný registračný formulár člena SFZ.
Tento formulár je pripravený aj na iné registrácie členov SFZ (funkcionári, členovia Fanklubov a
podobne).
Formulár obsahuje:
- osobné údaje
- kontaktné údaje
- informácie pre vyplnenie a zaslanie registračného formulára
- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane
osobných údajov
- overovaciu autoritu
- podpis osoby (registrovanej, aktivovanej), podpis zákonného zástupcu osoby (povinný do 18
rokov)
Formulár bude zverejnený na stránke: http://www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh registračného a aktivačného formulára individuálneho člena SFZ.
O návrhu uznesenia hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na povinnú výmenu Registračných preukazov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Opätovne odovzdal slovo vedúcemu IT oddelenia SFZ
Jánovi Letkovi, ktorý odôvodnil predkladaný návrh. Nakoľko sa v pilotnej prevádzke ISSF ukázal
problém s relevantnými údajmi o hráčoch v ISSF matrike hráčov a tiež sa preukázali aj iné
problémy (nesprávne osobné údaje hlavne dátumy narodenia, neregistrovaní hráči v ISSF s
"platným" papierovým preukazom a podobne) je jediným celoplošne použiteľným riešením
okamžitý prechod na nové plastové registračné preukazy, kde proces získania preukazu zabezpečuje
získanie správnych údajov o hráčoch do ISSF a tým aj minimalizáciu neoprávnených štartov,
nesprávne zadaných pokút a poplatkov, nemiešanie starých a nových registračných čísiel v Zápise o
stretnutí, a iných problémov v dennom futbalovom živote.
Staré registračné preukazy sa budú zasielať na hlavnú matriku SFZ, kde sa budú archivovať,
priebežne sa skontrolujú a po roku sa skartujú.
Informoval tiež, že VsFZ už nariadil vymeniť všetky svoje registračné preukazy pre svoje ObFZ do
jarnej časti. VsFZ tiež nastupuje od 1.1.2013 na mesačnú zbernú faktúru. Zdôraznil, že je viac ako
vhodné, aby nadradené súťaže boli vzorom pre ostatné súťaže.
Dodal, že táto otázka bola prerokovaná aj na zasadnutí ÚLK dňa 13.11.2012 s výsledkom, podľa
ktorého kluby nemali odmietavý postoj.
VV SFZ hlasoval o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na povinnú výmenu registračných preukazov.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na kooptovanie člena LPK SFZ.
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Predložil na schválenie návrh, aby Legislatívno-právna komisia
SFZ bola rozšírená o nového člena, konkrétne JUDr. Miroslava Hliváka. Ide o advokáta, ktorý sa
venuje problematike športového práva už niekoľko rokov. Dôvodnil tým, že vzhľadom na

predložený plán legislatívnych úloh na prvý polrok 2013 je posilnenie komisie viac ako vhodné.
Členovia VV SFZ hlasoval o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje JUDr. Miroslava Hliváka za člena Legislatívno – právnej komisie SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Schvaľovanie termínu na zasielanie návrhov pre udeľovanie ceny fair play MUDr.
Ivana Chodáka.
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že uznesením, ktorým zo dňa 3. februára 2009 VV
SFZ schválil Štatút pre udeľovanie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka. Podľa tohto štatútu je
termín na zasielanie návrhov pre udelenie ceny do 15. januára roka, v ktorom sa cena udeľuje.
Nakoľko je však naplánované zasadnutie VV SFZ na 15. januára 2013 a podklady k zasadnutiu sa
zasielajú týždeň vopred, navrhol, aby členovia VV SFZ schválili termín na zasielanie kandidátov na
cenu Fair play do 6. januára 2013.
Zároveň bude navrhnuté Etickej komisii SFZ, aby zasadla 7. januára 2013. Tá je oprávnená v
zmysle štatútu odporučiť členom VV SFZ na schválenie kandidátov pre udelenie ceny.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje deň 6. január 2013, ako konečný termín na zasielanie návrhov pre
udeľovanie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Prerokovanie a schvaľovanie termínu na zasielanie návrhov zloženia pracovnej
skupiny licenčného systému mládeže.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že na novembrovom zasadnutí VV SFZ bola
schválená Smernica o licenčnom systéme ÚTM a Grassroots. V zmysle čl. 11 tejto smernice bude
vytvorená pracovná skupina licenčného systému mládeže. Požiadal, aby členovia VV SFZ zasielali
návrhy na zloženie pracovnej skupiny licenčného systému mládeže do 6. januára 2013.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ ukladá svojím členom, aby v termíne do 6. januára 2013 zasielali návrhy na zloženie
pracovnej skupiny licenčného systému mládeže.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: Schvaľovanie termínu na zasielanie návrhov pre udelenie ocenení KFP SOV za
rok 2012.
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že Klub Fair play SOV je inciátorom udeľovania
cien fair play v športe a spolupracuje s ďalšími subjektami, ktoré sa v tejto oblasti v SR angažujú.
Ide o tieto kategórie:
- za celoživotné pôsobenie v duchu fair play

- za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
- za príkladný čin v duchu fair play
Návrhy prejdú schvaľovacím procesom na zasadnutí výkonného výboru Klubu fair play. Návrhy
budú napokon predložené na schválenie výkonnému výboru SOV.
GS SFZ predložil termín 20. decembra 2012, ako termín na zasielanie návrhov na udelenie ocenení
Komisie fair play SOV.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje deň 20. december 2012 ako konečný termín na zasielanie návrhov na
udelenie ocenení Komisie fair play SOV za rok 2012.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 19: Informácia o výsledkoch konferencie s názvom Koncepcia štátnej politiky v
oblasti športu – Slovenský šport 2020.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že zástupcovia SFZ (Ján Kováčik-prezident
SFZ, Jozef Kliment- GS SFZ, Peter Dedík-projektový manažér SFZ) sa zúčastnili odbornej diskusie
ku koncepcii slovenského športu na obdobie rokov 2013-20.
Toto podujatie organizovalo MŠVVaS SR v spolupráci so SOV a splnomocencom Vlády SR pre
mládež a šport.
Minister MŠVVaS Dušan Čaplovič informoval prítomných o priebehu príprav a o samotnom
obsahu materiálu “koncepcia športu”, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vlády 12.
decembra 2012.
Obsahovu prípravu “koncepcie športu” zastrešovala Sekcia štátnej starostlivosti o šport MŠVVaS
SR, ktorej generálny riaditeľ Ladislav Čambal v rámci diskusie odprezentoval pripomienky
jednotlivých športových zväzov a organizácií.
Prioritami SFZ pri pripomienkovacom procese bol zapracovanie najmä týchto tém:
- bezodkladná príprava nového komplexného zákona o športe,
- trensparentné financovanie slovenského športu z verejných zdrojov,
- spočítanie finančných prostriedkov plynúcich do športu pre jednotlivé športové odvetvia,
- motivovanie športových zväzov k budovaniu členskej základne,
- dobudovanie futbalovej infraštruktúry vo všetkých regiónoch SR,
- väčšie kompetencie športových zväzov pri výbere a podpore športovo-talentovanej mládeže
V rámci programu vystúpil s prezentáciou “Koncepcia boja proti diváckemu násiliu” aj prezident
Policajného zboru SR Tibor Gašpar. Na tomto dokumente sa intenzívne podiela aj SFZ
prostredníctvom člena VV SFZ Petra Sepešiho, ktorý v rámci SFZ pripravuje Smernice o vytvorení
a prevádzkovaní informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch konferencie s názvom Koncepcia štátnej
politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 20: Informácia o výsledkoch zasadnutia 44. Valného zhromaždenia SOV.

Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že dňa 24. novembra 2012 sa v Bratislave
uskutočnilo 44. Valného zhromaždenia SOV. Za SFZ sa zúčastnili Karol Belaník (delegát VZ SOV
za SFZ a kandidát na člena VV SOV) a Peter Dedík (kandidát na člena Dozornej rady SOV).
Priebeh zasadnutia:
1. rokovanie otvoril prezident SOV František Chmelár, ktorý okrem delegátov a čestného
predsedu SOV Vladimíra Černušáka privítal i dvoch hostí, Dušana Čaploviča (minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR) a Ladislava Čambala (generálny riaditeľ Sekcie
štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR)
2. bola predložená hodnotiaca správa účasti slovenskej výpravy na 30. OH v Londýne 2012
3. bola predstavená štúdia spoločnosti KPMG s názvom „Koncepcia financovania športu v
SR“, ktorú financoval SOV
4. schvaľovanie návrhu zmeny Stanov SOV bolo na základe mnohých pripomienok odložené
na najbližšie zasadnutie VZ SOV
5. predseda SZC Peter Privara predniesol pripomienku k tej skutočnosti, že účasť delegátov
VZ SOV je v rozpore s platnými Stanovami SOV, čo bolo po rozpačitej diskusii zamietnuté
Voľby prezidenta a orgánov SOV:
1. prezidentom SOV sa stal v prvom kole voľby František Chmelár (53 hlasov), ktorý porazil
Jána Filca (21 hlasov), ktorému vyjadril podporu aj SFZ
2. členmi VV SOV sa stali Ľubor Halanda, Igor Nemeček, Vladimír Miller, Peter Korčok, Jana
Gantnerová, Branislav Delej, Daniel Líška, Ľubor Štark a Zdenko Kríž
3. kandidát SFZ Karol Belaník nebol zvolený do VV SOV
4. predsedom Dozornej rady SOV sa stal Marián Kukumberg, za člena DR SOV bol zvolený
Ján Mižúr
5. kandidát SFZ Peter Dedík nebol zvolený do DR SOV
6. za individuálnych členov SOV – osobnosti olympijského hnutia boli zvolení Janka Stašová,
Katarína Ráczová, Andrej Glatz, Mária Jasenčáková a Jozef Golonka
7. za čestných členov SOV boli zvolení Mária Mračnová a Ján Grexa
Závery a odporúčania:
1. SFZ sa v ostatnom období aktívne zapojil do prípravy novej „Koncepcie športu“ na roky
2013–2020 a zároveň sa veľmi intenzívne podieľal na verejnej diskusii k strešnej organizácii
slovenského športu
2. Napriek tomu, že Olympijské hry nie sú takým významným podujatím pre futbal ako sú
napr. ME alebo MS, je potrebné, aby sa v budúcnosti SFZ dostal aj do štruktúr SOV, čo by
mohlo prispieť k jeho väčšej participácii pri rozhodovaní o dôležitých otázkach slovenského
športu, a to nielen na úrovni národnej reprezentácie
3. SFZ by mal nominovať svojho zástupcu do „Rady športovej reprezentácie“ zriadenej pri
SOV ako poradný orgán ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Karol Belaník:
Informoval o zásadnom porušení procesnej stránky priebehu 44. Valného zhromaždenia SOV, najmä
pri voľbe prezidenta a orgánov SOV. Z iniciatívy viacerých zväzov bolo vypracované stanovisko k
rozhodnutiam, ktoré prijalo 44. Valné zhromaždenia SOV. Záverom je, že SFZ by mal podporiť
iniciatívu zväzov, ktoré navrhli odvolať sa na Športový arbitrážny súd v Lausanne (CAS) proti
rozhodnutiam prijatých 44. Valným zhromaždením SOV.
Odôvodnenie:
A. Materiálna stránka
1. Valné zhromaždenie („VZ“) je najvyšším orgánom SOV a tvoria ho jeho členovia. SOV má
v súčasnosti 82 členov s právom hlasovať na VZ.

V zmysle Článku 3 ods. 5 písm. d) platných stanov SOV, členmi SOV sú „právnické osoby –
národné športové zväzy, združené v medzinárodných federáciách, ktorých šport je zaradený
do programu olympijských hier, a to každý zväz prostredníctvom jedného svojho
delegovaného zástupcu; tieto zväzy musia tvoriť hlasovaciu väčšinu na valnom
zhromaždení SOV.“
Predmetné ustanovenie je ustanovením prevzatým z Kapitoly 4, Článok 28 ods. 3
Olympijskej Charty Medzinárodného Olympijského Výboru.
2. Na VZ SOV dňa 24.11.2012 sa prezentovalo 77 členov SOV, ktorí odovzdali svoje hlasy pri
hlasovaniach o jednotlivých bodoch programu.
Členov SOV, ktorých šport je zaradený do programu olympijských hier je celkovo 38. Aj
v prípade, ak by na VZ SOV dňa 24.11.2012 hlasovalo všetkých 38 členov, tento počet
nepredstavoval hlasovaciu väčšinu vyžadovanú platnými stanovami SOV a Olympijskou
Chartou MOV.
Počet členov
82
77

Hlasovacia väčšina
42
39

Podmienka hlasovacej väčšiny nebola splnená a teda rozhodnutie VZ SOV nie je možné považovať
za platné a je ho možné napadnúť opravným prostriedkom.
B. Procesná stránka
3. Rozhodnutie VZ SOV o všetkých bodoch jeho programu je možné napadnúť opravným
prostriedkom v zmysle Článku 6 ods. 9 platných stanov SOV, ktorým je odvolanie na
Športový Arbitrážny Súd v Lausanne, Švajčiarsko („CAS“).
Lehota na podanie odvolania je 21 dní odo dňa vydania rozhodnutia.
Odvolanie môžu podať osoby, ktorých práva boli nezákonným rozhodnutím VZ SOV
dotknuté, čiže členovia SOV, kandidáti a pod.
4. V odvolaní proti rozhodnutiu VZ SOV je možné požadovať (i) zrušenie rozhodnutia a jeho
vrátenie SOV, prípadne (ii) dočasné pozastavenie jeho vykonateľnosti, či (iii) nahradenie
rozhodnutia.
CAS po splnení všetkých podmienok na konanie a predložení relevantných dokumentov
vzťahujúcich sa k veci môže rozhodnúť nasledovne:
a) Rozhodnutie VZ SOV zruší
Rozhodnutie bude zrušené a súd vysloví záväzný právny názor, na základe ktorého bude
musieť SOV pred „novým“ rozhodovaním VZ SOV zosúladiť stanovy SOV tak, aby
bola dodržaná podmienka hlasovacej väčšiny olympijských športov.
b) Rozhodnutie VZ SOV nezruší
Rozhodnutie síce zrušené nebude, ale jediné v súčasnosti predvídateľné odôvodnenie
rozhodnutia CAS bude viesť k „vyčisteniu stola“ a stanoveniu presného pravidla, na

základe ktorého je možné počítať hlasy členov SOV na VZ.
5. Proces odvolania pred CAS je pomerne rýchly, prísne koncentrovaný a formálny. Spočíva
v zaslaní úplnej argumentácie v jednom podaní, na ktoré má možnosť SOV reagovať
opätovne len jedným podaním. Na základe dvoch podaní oboch strán CAS rozhodne vo
väčšine prípadov v lehote troch mesiacov.
6. Simultánne s podaním odvolania je možné viesť rokovania o možnej dohode s SOV tak, aby
došlo k odstráneniu nezákonného stavu z vlastného podnetu.
7. Zákon o združovaní občanov rovnako umožňuje obrátiť sa na vnútroštátny súd SR so
žalobou o preskúmanie rozhodnutia VZ SOV, avšak len v prípade, že sú vyčerpané všetky
opravné prostriedky, ktoré ustanovujú stanovy SOV.
Členovia VV SFZ po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie výsledky zasadnutia 44. Valného zhromaždenia SOV.
2) VV SFZ súhlasí s podaním odvolania voči rozhodnutiam 44. Valného zhromaždenia SOV v
súlade s čl. 6 ods. 9 Stanov SOV na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne z dôvodu
nesprávneho zloženia pléna Valného zhromaždenia SOV v rozpore s Olympijskou chartou,
Stanovami SOV a Volebným poriadkom SOV.
3) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ, aby vykonal potrebné kroky a podporil iniciatívu k
podaniu odvolania na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne voči rozhodnutiam 44.
Valného zhromaždenia SOV.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 21: Informácia o výsledkoch stretnutia zástupcov futbalových zväzov V5.
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že dňa 23. novembra 2012 sa v Bratislave
uskutočnilo stretnutie prezidentov a generálnych sekretárov futbalových zväzov Česka, Poľska,
Maďarska, Rakúska a Slovenska.
Cieľom tohto stretnutia bolo rozvíjanie vzájomnej spolupráce s úmyslom rozpoznania spoločných
potrieb a záujmov futbalu v regióne Strednej Európy. Prioritou bola výmena informácií a overených
postupov vo všetkých oblastiach riadenia futbalu za účelom propagovania tohto regiónu vo svete
futbalu.
Záujmom partnerov bolo podnietiť vzájomnú spoluprácu vo všetkých oblastiach riadenia futbalu
ako je právo, marketing, IT, organizovanie podujatí, rozvoj mládeže, doping a ovplyvňovanie
výsledkov, divácke násilie...
Forma spolupráce:
- výmeny informácií, skúseností a overených postupov,
- výmeny kvalifikovaných expertov a profesionálnych zamestnancov (stáže),
- spoločných diskusií a konzultácií na rôznych úrovniach riadenia futbalu,
- organizácie workshopov, seminárov a konferencií.
Spoločné projekty:
- spolupráca pri využívaní všetkých príležitostí získavania finančných prostriedkov z rozvojových
programov Európskej únie,
- spolupráca pri implementácií programov FIFA a UEFA,
- rozvoj futbalovej infraštruktúry,
- spoločná organizácia medzinárodných futbalových podujatí,
- spoločná organizácia medzinárodných konferencií a seminárov.

Členovia VV SFZ po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch stretnutia zástupcov futbalových zväzov V5.
K bodu 22: Schvaľovanie návrhu zástupcov SFZ na pokračovanie prerušeného 22. Valného
zhromaždenia SZTK.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o pokračovaní prerušeného 22. Valného
zhromaždenia SZTK, ktoré sa má uskutočniť 12. decembra 2012.
Predložil návrh, aby mandát na zastupovanie SFZ na tomto zasadnutí dostali títo členovia VV SFZ:
Ján Kováčik, Milan Lešický, Peter Sepeši, Ladislav Gadoši a Juraj Jánošík
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje Jána Kováčika, Milana Lešického, Petra Sepešiho, Ladislava Gadošiho a
Juraja Jánošíka za zástupcov SFZ na pokračovanie prerušeného 22. Valného zhromaždenia
SZTK.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 23: Schvaľovanie návrhu na doplnenie nových zástupcov SFZ na UEFA listinu
zápasových funkcionárov a inštruktorov pre obdobie 2013-15.
Bod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že v UEFA listine zápasových funkcionárov a
inštruktorov pre obdobie 2013-15 sa uvoľnili dve miesta (po Vladimírovi Hriňákovi a Ladislavovi
Gadošim) určené pre zástupcov SFZ. Na základe Obežníka UEFA č. 63/2012 zo dňa 16.11.2012
boli SFZ doručené v stanovenom termíne na pozíciu Pozorovateľ rozhodcov - UEFA Referee
Observer žiadosti od:
- Romana Csabaya
- Vladimíra Medveďa
- Mariána Ružbarského
Na základe posúdenia žiadostí navrhol schváliť na doplnenie listiny UEFA Vladimíra Medveďa a
Mariána Ružbarského.
Pri posudzovaní žiadostí boli brané do úvahy požiadavky stanovené UEFA na uvedenú pozíciu
(rozhodcovská kariéra, funkcionárska kariéra, odborné predpoklady, skúsenosti, jazykové znalosti a
pod.). Zatiaľ, čo Vladimír Medveď a Marián Ružbarský spĺňajú všetky kritériá, kandidát Roman
Csabay nespĺňa kritérium - vykonávanie rovnakej činnosti v najvyššej domácej súťaži.
Dušan Krchňák:
Zdôraznil, že sa ide schvaľovať návrh, ku ktorému sa mala vyjadriť aj Komisia rozhodcov SFZ, čo
sa nestalo.
Vyjadril sa však, že všetci traja kandidáti dlhodobo vykonávajú veľmi kvalitnú činnosť, všetci majú
predpoklady, aby boli na UEFA listine zápasových funkcionárov a inštruktorov pre obdobie 201315.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje Vladimíra Medveďa a Mariána Ružbarského na doplnenie nových
zástupcov SFZ na UEFA listinu zápasových funkcionárov a inštruktorov pre obdobie 2013-15.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 8
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 2 (Dušan Krchňák, Ivan Nemečkay)

Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 24: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predkladateľovi návrhu členovi VV SFZ
Richardovi Havrillovi. Ten navrhol udeliť bronzový odznak SFZ pre dlhoročného funkcionára
Odeva Lipany Pavla Šuhaja pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov, za zásluhy a obetavú
prácu pri futbale.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku SFZ pre Pavla Šuhaja.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 25: Diskusia.
Propagácia partnera na ligových štadiónoch:
Ján Kováčik:
Oslovil zástupcov ÚLK, aby sa na najbližšom zasadnutí svojho prezídia zaoberali možnosťou
propagovania partnera SFZ na štadiónoch ako zápočet pohľadávky, ktorú eviduje ekonomický úsek
SFZ voči ÚLK.
Ivan Nemečkay:
Informoval, že kluby sa predmetnej otázke už venovali, nie sú rozhodnuté. Prezídium ÚLK sa bude
touto otázkou opätovne zaoberať.
Domáce zápasy FC Spartaka Trnava v jarnej časti sezóny 2012/13:
Jozef Valovič:
Informoval, že klub FC Spartak Trnava oficiálnou žiadosťou oslovil SFZ o možnosť odohrania
domácich zápasov jarnej časti sezóny 2012/13 v NTC Senec.
Ján Kováčik:
Potvrdil, že SFZ eviduje túto žiadosť, zároveň sa vyjadril, že na odsúhlasenie tejto žiadosti je
potrebné urobiť niekoľko krokov (komunikácia s primátorom mesta Senec, zosúladiť kalendár
podujatí, najmä, aby sa zápasy FC Spartak Trnava neprekrývali s termínovou listinou
mládežníckych reprezentácií, klub ŠK SFM Senec hráva tiež svoje domáce zápasy v NTC Senec).
Odmeňovanie publikačnej činnosti:
Milan Lešický:
Predložil návrh na odmeňovanie za odbornu publikačnú činnosť trénerov na web stránke SFZ,
nakoľko nevychádza odborný časopis, ktorý by sa venoval trénerskej činnosti.
Návrh spočíval v odmene 15,- Eur za jednu normostranu prekladu a 30,- Eur za jednu normostranu
vlastnej tvorby. Obsah a príspevky by mala pred ich zverejnením schvaľovať redakčná rada.
Ján Kováčik:
Požiadal Milana Lešického, aby materiál s odôvodnením pripravil na najbližšie rokovanie VV SFZ.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 10. decembra 2012 v Bratislave:
Uznesenie č. 149/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment

Uznesenie č. 150/12 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu reprezentačných trénerov SR A o odohraných medzištátnych
zápasoch v roku 2012.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 151/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o dielo NTC Poprad.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 152/12 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh rozpočtu organizovania ME U17 2013.
2) VV SFZ schvaľuje rozšírenie Organizačného výboru ME U17 2013 o viceprezidenta SFZ pre
štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karola Belaníka.
3) VV SFZ ukladá ZdK SFZ nominovať turnajového lekára pre ME U17 2013.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 153/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na prerozdelenie prostriedkov Solidarity Payment UEFA za súťažný
ročník 2011/12.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 154/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2012/13 (podľa FIFA obežníka č.
1322)
T: ihneď
Z: Dušan Krchňák
Uznesenie č. 155/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na čiastkovú novelizáciu Prestupového poriadku pre neprofesionálnych
futbalistov s výnimkou predkladaného návrhu na znenie čl. 20 - Transfery hráčov do zahraničia.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 156/12 VV SFZ:
VV SFZ žiada Prezídium ÚLK, aby sa na svojom najbližšom zasadnutí zaoberalo otázkou finále
Slovnaft Cupu a odporučili dejisko na zorganizovanie tohto podujatia.
T: ihneď
Z: členovia VV SFZ
Uznesenie č. 157/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ na prvý polrok 2013.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 158/12 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje termín 22. február 2013 ako termín riadneho zasadnutia konferencie SFZ,
ktorá sa uskutoční v Liptovskom Jáne.
2) VV SFZ schvaľuje termín 6. januára 2013 ako termín na zasielanie návrhov do programu
konferencie SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Ján Kováčik

Uznesenie č. 159/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh plánu legislatívnych úloh na prvý polrok 2013.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 160/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na povinnú výmenu registračných preukazov.
T: ihneď
Z: členovia VV SFZ
Uznesenie č. 161/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh registračného a aktivačného formulára individuálneho člena SFZ.
T: ihneď
Z: členovia SFZ
Uznesenie č. 162/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje JUDr. Miroslava Hliváka za člena Legislatívno – právnej komisie SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 163/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje deň 6. január 2013, ako konečný termín na zasielanie návrhov pre udeľovanie
ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 164/12 VV SFZ:
VV SFZ ukladá svojím členom, aby v termíne do 6. januára 2013 zasielali návrhy na zloženie
pracovnej skupiny licenčného systému mládeže.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 165/12 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje deň 20. december 2012 ako konečný termín na zasielanie návrhov na udelenie
ocenení Komisie fair play SOV za rok 2012.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 166/12 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch konferencie s názvom Koncepcia štátnej
politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 167/12 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie výsledky zasadnutia 44. Valného zhromaždenia SOV.
2) VV SFZ súhlasí s podaním odvolania voči rozhodnutiam 44. Valného zhromaždenia SOV v
súlade s čl. 6 ods. 9 Stanov SOV na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne z dôvodu
nesprávneho zloženia pléna Valného zhromaždenia SOV v rozpore s Olympijskou chartou,
Stanovami SOV a Volebným poriadkom SOV.
3) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ, aby vykonal potrebné kroky a podporil iniciatívu k podaniu
odvolania na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne voči rozhodnutiam 44. Valného
zhromaždenia SOV.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie ¨ . 168/12 VY SEZ:
VV SFZ bene na vedoiuie in rmÆ
eiu o v sledkoeh sUctnutia zœstupcov lutbalov eh zv zov VS.
T: ihned
Z: Jozef Kliment
Uznesenie ¨ . 169/12 VY SEZ:
V SEZ sehvaFuje JÆna KovÆŁika. Milana Le ickØho. Petra Sepe iho. Ladislava GÆdo iho n Juraja
stupeov SFZ na pokraŁovanie preru enØho 22. ValnØho zhronia denia STEK.
JÆ
no ka za zÆ
T: ihne
Z: Jozef Kliment
Uznescnie ¨ . 170/12 VV SEZ:
VV 817 sclivafuje udelenie bronzovØho odznaku SFZ pre Pavla Suhaja.

T: ilinec
Z: Jozef Kliment

Vypracoval:
vedœei legisla( vn

S FZ

Ven ikoval
Jozef Kliment
genenÆlny sekretÆr

