Zápisnica č. 02/13
zo zasadnutia výkonného výboru SFZ konaného dňa 4. februára 2013 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
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre organizačno-legislatívne otázky

Ospravedlnení:

Petr Kašpar – zástupca ÚLK

Prizvaní:

Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Pavel Kandráč - predseda Etickej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Miroslav Kiša – právnik Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Silvia Štefániková - riaditeľka Ekonomického úseku SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu zasadnutia VV SFZ
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Informácia o zaslaní návrhov na členov volebnej, mandátovej a návrhovej komisie
konferencie SFZ
5. Prerokovanie Návrhu rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2013 a Správy o
hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.za rok 2012
6. Prerokovanie Návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
7. Prerokovanie Návrhu reorganizácie republikových súťaží
8. Prerokovanie Návrhu rokovacieho poriadku SFZ
9. Prerokovanie Návrhu volebného poriadku SFZ
10. Prerokovanie Návrhu štatútu Športového súdu
11. Prerokovanie Návrhu rokovacieho poriadku Návrhu štatútu Športového súdu
12. Schvaľovanie návrhov na udelenie ocenenia Fair play – ceny MUDr. Ivana Chodáka
13. Zriadenie komisie delegátov SFZ a voľba jej predsedu
14. Voľba člena disciplinárnej komisie SFZ
15. Schvaľovanie Návrhu na doplnenie infraštrukturálnych projektov predkladaných SFZ v
rámci UEFA HatTrick Programme III
16. Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DPR SFZ za jesennú časť
súťažného ročníka 2012/13 – doplnená verzia
17. Správa o projekte Strategického plánu SFZ 2011-14 s názvom „Zefektívnenie činnosti
odborných komisií SFZ“
18. Schvaľovanie stanoviska vo veci PaedDr. Jozef Vengloš vs. FC Petržalka 1898, a.s.
19. Informácia o doplnení zloženia pracovnej skupiny licenčného systému mládeže o zástupcu
ÚLK
20. Diskusia

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku požiadal o zmenu a doplnenie
programu, konkrétne spojenie bodov 10. a 11. s názvami „Prerokovanie návrhu Rokovacieho
poriadku Športového súdu“ a „Prerokovanie návrhu štatútu Športového súdu“ do jedného
bodu, rozšírenie programu o body s názvom „Informácia o stave príprav rekonštrukcie štadióna
FC Spartak Trnava a o odohraní jarnej časti 2012/13“, „Informácia o stretnutí prezidentov a
generálnych sekretárov členských zväzov UEFA v Nyone dňa 24.januára 2013“,
„Odporučenie kandidáta konferencii SFZ na nomináciu na voľby do výkonného výboru
UEFA na funkčné obdobie 2013-2017“, „Schvaľovanie termínu na predkladanie vyznamenaní
a ocenení SOV“.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so zmenou a doplnením.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh programu bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 100/10 VV SFZ.
Ukladá Prezidentovi SFZ Jánovi Kováčikovi pravidelne informovať členov VV SFZ o stave príprav
výstavby NFŠ.
T: v texte
Z: v texte
Úloha trvá.
Informáciu podal na zasadnutí Prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nepretržite prebiehajú
rokovania na úrovni Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva SR, zatiaľ bez definitívneho
záveru.
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 v prípade úspešného rokovania a dosiahnutia konsenzu so SZĽH
sekretariátu SFZ zapracovať pojem Športový súd do Stanov SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá v bode 2.
V rámci programu je na zasadnutie predložené stanovisko a pripomienky LPK SFZ k návrhu
Štatútu a Rokovacieho poriadku Športového súdu. Po zvážení všetkých súčasne prebiehajúcich
legislatívnych procesov je predložený návrh, aby sa vytvorením Športového súdu zaoberala
konferencie SFZ na jeseň tohto roku.
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
Dušan Krchňák
Úloha splnená.
Doplnená verzia správy o činnosti komisie a komplexné vyhodnotenie rozhodcov za jesennú časť
sezóny 2012/13 je súčasťou programu zasadnutia VV SFZ.
Uznesenie č. 03/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu programu konferencie SFZ.
2) VV SFZ schvaľuje termín 25.01.2013 ako termín na zasielanie návrhov na členov Volebnej
komisie, Mandátovej komisie a Návrhovej komisie pre konferenciu SFZ.
3) VV SFZ schvaľuje termín 02.02.2013 ako konečný termín na zasielanie písomných návrhov do
programu konferencie SFZ.
4) VV SFZ schvaľuje termín 10.02.2013 ako konečný termín na oznámenie delegátov
nominovaných jednotlivými subjektami na konferenciu SFZ.
5) VV SFZ schvaľuje termín 12.02.2013 ako konečný termín na doručenie pozvánky a podkladov
delegátom konferencie SFZ.
6) VV SFZ schvaľuje termín 19.02.2013 ako konečný termín na zasielanie návrhov kandidátov na
volené funkcie do orgánov SFZ.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
Príprava konferencie SFZ prebieha v súlade s prijatým uznesením. O splnení uznesenia bude
podaná informácia na marcovom zasadnutí VV SFZ.
Uznesenie č. 04/13 VV SFZ:
1) VV SFZ ukladá predsedovi LPK SFZ o zaslanie pripomienok k návrhu Štatútu Športového súdu
v termíne do 28. januára 2013.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu Štatútu Športového súdu zapracovať odôvodnené
pripomienky a opätovne ho predložiť na februárovom zasadnutí VV SFZ.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
predseda LPK SFZ
Úloha splnená.
Pripomienky LPK SFZ k návrhu štatútu Športového súdu boli súčasťou programu zasadnutia VV
SFZ.
Uznesenie č. 05/13 VV SFZ:
1) VV SFZ ukladá predsedovi LPK SFZ o zaslanie pripomienok k návrhu Rokovacieho poriadku
Športového súdu v termíne do 28. januára 2013.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi návrhu Rokovacieho poriadku Športového súdu zapracovať
odôvodnené pripomienky a opätovne ho predložiť na februárovom zasadnutí VV SFZ.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
predseda LPK SFZ
Úloha splnená.
Pripomienky LPK SFZ k návrhu Rokovacieho poriadku Športového súdu sú súčasťou programu
zasadnutia VV SFZ.

Uznesenie č. 08/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje termín 25. január 2013 ako konečný termín na zasielanie návrhov na predsedu
komisie delegátov SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha splnená.
Návrhy na predsedu komisie delegátov SFZ boli doručené v stanovenom termíne.
Uznesenie č. 11/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie správu Zdravotnej komisie SFZ.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ zorganizovať stretnutie predsedu ZdK SFZ s lekárom reprezentačného
tímu SRU21.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
Informáciu podal GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že stretnutie sa z dôvodu pracovných ciest do
zahraničia oboch osôb neuskutočnilo, členovia VV SFZ budú informovaní na najbližšom zasadnutí.
Uznesenie č. 13/13 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje Milana Vojteka za člena pracovnej skupiny ÚTM a Grassroots v súlade s čl.
11 ods. 1 písm.a) Smernice o licenčnom systému ÚTM a Grassroots.
2) VV SFZ ukladá Únii ligových klubov, aby v súlade s čl. 11 ods. 1 písm. a) Smernice o licenčnom
systému ÚTM a Grassroots menovala v termíne do 31. januára 2013 jedného člena pracovnej
skupiny pre licencie ÚTM a Graasroots.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha splnená.
ÚLK informovala, že na svojom zasadnutí VV schválila za člena pracovnej skupiny pre licencie
ÚTM a Graasroots Dušana Keketiho.
Ostatné úlohy vyplývajúce z prijatých uznesení boli splnené.
K bodu 3: Prerokovanie návrhu programu konferencie SFZ
Bod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že v porovnaní s návrhom, ktorý bol prerokovaný
na predchádzajúcom zasadnutí je doplnený ešte jeden bod a to „Schvaľovanie kandidáta na člena
výkonného výboru UEFA na funkčné obdobie 2013-2017. Návrh programu bol pripravený v rámci
úsekov a oddelení SFZ, rovnako tak návrhy do programu zasielali členovia SFZ.
Návrh programu konferencie, ktorá sa má uskutočniť dňa 22. februára 2013 v Liptovskom Jáne:
1. Otvorenie.
2. Procedurálny úvod:
a. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisu.
b. Voľba pracovných komisií (volebná, mandátová a návrhová komisia).
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie.
4. Príhovor prezidenta SFZ.
5. Schvaľovanie Rokovacieho poriadku a Volebného poriadku SFZ.
6. Správa o činnosti SFZ za obdobie od Konferencie SFZ, konanej v septembri 2012.
7. Správa o hospodárení SFZ za rok 2012.
8. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2013.
9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ.
10. Schvaľovanie návrhu rozhodnutia o výške a spôsobe použitia členského na rok 2013.

11. Prijatie Slovenského futsalu za riadneho člena SFZ.
12. Prijatie futbalových klubov za riadnych členov SFZ.
13. Stanovisko k SZTK.
14. Správa o činnosti Únie ligových klubov za obdobie od Konferencie SFZ konanej v roku 2010.
15. Schvaľovanie kandidáta na člena výkonného výboru UEFA na funkčné obdobie 2013-2017.
16. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu slovenských republikových súťaží dospelých od sezóny
2014/15.
17. Voľba člena VV SFZ - zástupcu trénerov.
18. Voľba člena VV SFZ za ÚLK - viceprezidenta SFZ pre profesionálny futbal.
19. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania.
20. Diskusia.
21. Informácia o uzneseniach prijatých Konferenciou SFZ.
22. Ukončenie.
Po diskusii k tomuto bodu programu hlasovali členovia VV SFZ o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh programu SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Informácia o zaslaní návrhov na členov volebnej, mandátovej a návrhovej komisie
konferencie SFZ
Bod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že v stanovenom termíne, teda do 25.01.2013
zasielali predsedovia RFZ a prezident ÚLK návrhy na členov volebnej, mandátovej a návrhovej
komisie pre konferenciu SFZ.
Návrhy do volebnej komisie:
Pavol Halabrín, Michal Budovec, Marek Kukulský (ÚLK)
Ľubomír Suchý (BFZ)
Ján Panák (ZsFZ)
Juraj Pilát (SsFZ)
Peter Goga (VsFZ)
Návrhy do mandátovej komisie:
Michal Mertinyák (ÚLK)
Miroslav Baxa (BFZ)
Pavol Šípoš (ZsFZ)
Igor Repa (SsFZ)
Vladimír Čana (VsFZ)
Návrhy do návrhovej komisie:
Viktor Blažek (ÚLK)
Michal Vlček (BFZ)
Alexander Schmidt (ZsFZ)
Stanislav Špila (SsFZ)
Štefan Valko (VsFZ)
Členovia VV SFZ po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o zaslaní návrhov na členov volebnej, mandátovej a
návrhovej komisie pre konferenciu SFZ.
2) VV SFZ odporúča konferencii SFZ schváliť navrhovaných členov za členov volebnej,
mandátovej a návrhovej komisie.

3) VV SFZ odporúča nominovaným členom volebnej, mandátovej a návrhovej komisie, aby sa
stretli pred uskutočnením konferencie SFZ a dohodli sa na predsedoch jednotlivých komisií.
4) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ postupovať pri voľbách a v priebehu
konferencie SFZ analogicky a primerane v zmysle volebného a rokovacieho poriadku SFZ z
roku 2010.
O návrhu uznesení hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za - 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Prerokovanie Návrhu rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2013 a Správy o
hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí riaditeľku ekonomického úseku SFZ
Silviu Štefánikovú, ktorá odprezentovala Správu o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok
2012 a predstavila Návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2013. Predbežné výnosy SFZ
Marketing, s.r.o., ktoré obsahovala správa vypracovaná v decembri 2012 boli vo výške 1.937 tis
EUR a náklady vo výške 1.895 tis EUR. Predbežný hospodársky výsledok SFZ Marketing, s.r.o. V
roku 2012 bol vo výške 42 tis EUR. Predbežné výnosy SFZ k decembru 2012 boli vo výške 9.200
tis. EUR a náklady vo výške 8.368 tis. EUR. Predbežný hospodársky výsledok SFZ za rok 2012 bol
832 tis. EUR.
Výdavky SFZ Marketing, s.r.o. v roku 2013 sa plánujú vo výške 2 155 565 eur a príjmy vo výške 2
379 480 eur. K návrhu rozpočtu SFZ na rok 2013 p. Štefániková uviedla, že napriek skutočnosti, že
v rozpočte roku 2013 plánuje SFZ hospodársky výsledok vo výške 1,347 tis EUR, je táto suma
určená na splátku dlhu voči UFA Sports a preto je mimoriadne dôležité sledovať a znižovať
nákladovú časť rozpočtu, hľadať možnosti bártrových spoluprác, ktoré by pomohli vykryť časť
nákladov. V príjmovej časti je dôležité získať nových partnerov, venovať sa viac navyšovaniu
príjmov za domáce futbalové zápasy, pripraviť marketingový plán príjmov NTC Poprad a viac sa
venovať zabezpečeniu príjmov z NTC Senec.
Po krátkej diskusii sa hlasovalo o tomto návrhu uznesenia:
1.) VV SFZ berie na vedomie správu o hospodárení SFZ za rok 2012.
2.) VV SFZ odporúča konferencii SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2013.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Prerokovanie Návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo garantovi projektu novelizácie predpisov
SFZ Petrovi Sepešimu. Ten informoval ostatných členov VV SFZ, že od prijatia nových stanov SFZ
konferenciou SFZ dňa 28. septembra 2012 je pripravený návrh na ich zmenu a doplnenie.
Najpodstatnejší návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ vyplynul z požiadavky UEFA, ktorá
požiadala upraviť personálne zloženie prvostupňového orgána licenčného konania (POLK), ktorý je
jedným z licenčných orgánov SFZ. UEFA v Správe o obsahovom preverení smernice klubového
licenčného systému SFZ odporučila zmeniť stav, podľa ktorého členmi POLK sú prezident zväzu
a členovia VV SFZ.
V ostatných prípadoch išlo pri návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ o technické a gramatické
úpravy textu stanov. Návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ predstavil nasledovne:
v článku 2 písmeno s. navrhujeme: - za slovo “SFZ” doplniť slová “podľa týchto stanov”

Dôvod: spresnenie definície dvojtretinovej väčšiny tak, aby nemohlo dôjsť k dvojitému výkladu,
resp. sporu v prípadoch, keď nie sú tieto orgány plne obsadené, napr. ak niektorým
delegátom/členom mandát, resp. výkon funkcie, zanikol a pod.
v článku 2 písmeno t. navrhujeme: - za slová “jeho delegátov/členov” doplniť slová “podľa
týchto stanov”
Dôvod: spresnenie definície nadpolovičnej väčšiny tak, aby nemohlo dôjsť k dvojitému výkladu,
resp. sporu v prípadoch, keď nie sú tieto orgány plne obsadené, napr. ak niektorým
delegátom/členom mandát, resp. výkon funkcie, zanikol a pod.
článok 12 odsek 8 písmeno b/ navrhujeme nahradiť týmto znením: “b. zákaz uchádzať sa o
dotácie alebo zákaz využiť inštitút refundácie už uhradených výdavkov/nákladov z dotácie
poskytnutej SFZ štátom, samosprávou, FIFA, UEFA alebo z iného zdroja,”
Dôvod: chýbajúci text, ktorý bol odstránený zrejme pri formátovaní dokumentu.
článok 14 odsek 2 navrhujeme nahradiť týmto znením: “2. K rozhodnutiu konferencie alebo
iného orgánu podľa odseku 1 sa zabezpečí stanovisko komisie SFZ alebo iného orgánu, do
pôsobnosti ktorého posudzovaná záležitosť patrí. Prijaté rozhodnutie musí byť v súlade s právnym
poriadkom a so všeobecnými princípmi uvedenými v stanovách.”
Dôvod: “posudzovaná záležitosť” nemusí patriť do pôsobnosti odbornej komisie; môže patriť aj do
pôsobnosti kontrolného orgánu (revízna komisia, volebná komisia) alebo orgánu zabezpečenia
spravodlivosti.
v článku 27 odsek 1 navrhujeme opraviť číslovanie/označenie pododsekov: - namiesto
označenia “a., a., b.” majú byť pododseky označené “a., b., c.”
Dôvod: odstránenie chybného formátovania textu
v článku 27 odsek 2 veta prvá navrhujeme vypustiť slová: “kvalifikovanou väčšinou”.
Dôvod: potrebnú väčšinu pre jednotlivé rozhodnutia v pôsobnosti konferencie SFZ vrátane prijatia
a odvolania člena SFZ upravuje článok 45 odsek 2 a 3 stanov SFZ.
znenie článku 30 odsek 4 navrhujeme nahradiť týmto znením: “4. Individuálnym členom sa
stáva aj hráč registrovaný v klube so sídlom mimo územia SR, ktorý bol nominovaný na podujatie
reprezentačného výberu SR. Takýto hráč je individuálnym členom SFZ najmenej počas obdobia, v
ktorom je členom širšieho reprezentačného výberu SR.”
Dôvod: reprezentanti mali mať v pôvodnom návrhu stanov SFZ upravené svoj status a pravidlá
reprezentovania v zmluve. Tento koncept sa na základe pripomienok zmenil tak, že namiesto
zmluvy s každým hráčom VV SFZ scváli “Štatút reprezentanta” ako interný predpis SFZ, ktorý
bude predpokladať výnimky na základe osobitých požiadavok alebo iných zmluvných povinností
reprezentantov (napr. voči svojmu materskému zahraničnému klubu, resp. reklamnej alebo
marketingovej agentúre).
v članku 30 v odseku 8 prvú vetu navrhujeme nahradiť týmto textom: “Každý člen SFZ môže v
mesačnej lehote od podania žiadosti o členstvo podľa odseku 5 uviesť výhrady k prijatiu uchádzača
za individuálneho člena.”
Dôvod: upravuje sa formulácia a opravuje sa odkaz na správny odsek.
v článku 36 odsek 6 sa navrhuje vypustiť text: “a ich subkomisie” Dôvod: pojem subkomisia,
ktorý bol využívaný v zrušených stanovách SFZ, bol v nových stanovách nahradený pojmom senát
lebo sekcia komisie (napr. pri disciplinárnej komisii alebo senát/sekcia komisie pre futsal). Pojem
ani forma “subkomisia” neboli v praktickom živote SFZ používané.
v článku 38 odsek 8 sa navrhuje upraviť text v poslednej vete:
nahradiť slovo “vo funkcii” slovami “vo výkone funkcie”.
Dôvod: štylistická úprava textu; správne má byť uvedené, že “pokračuje vo výkone funkcie”, a nie
“pokračuje vo funkcii”.

do článku 42 odsek 2 písmeno a/ navrhujeme doplniť na koniec text: “(okrem klubov s
udelenou výnimkou podľa článku 16 odsek 2)”
Dôvod: je potrebné jednoznačne vyjadriť, že kluby, ktorých mládežnícke družstvá na základe
udelenej výnimky súťažia v inom regióne alebo oblasti, môžu voliť delegáta konferencie iba v
obvode, do ktorého patria, nie však v obvode, v ktorom má niektoré ich mládežnické družstvo
udelenú výnimku podľa čl. 16 odsek 2 stanov SFZ.
článok 43 odsek 2 písmeno m/ navrhujeme nahradiť týmto znením: “m. volí a odvoláva
predsedov licenčných orgánov,”
Dôvod: zmena je navrhnutá na základe usmernenia zo strany UEFA vo vzťahu ku kreovaniu
licenčných orgánov SFZ, ktoré SFZ obdržalo až po schválení stanov SFZ.
znenie článku 47 odsek 4 a 5 navrhujeme nahradiť týmto znením: “4. Ak je navrhnutý na
volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina. Ak kandidát
nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na
zvolenie jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná
komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a stanoví ich termín. 5. Ak je
kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu
hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole kvalifikovanú väčšinu, koná sa vzápätí
druhé kolo volieb.”
Dôvod: úpravou sa sleduje, aby pravidlá stanovené pre voľbu členov VV SFZ boli aplikované aj pri
voľbe iných volených funkcionárov SFZ.
znenie článku 47 odsek 8 navrhujeme nahradiť týmto znením: “8. Ak podľa postupu uvedeného
v odsekoch 5 až 7 nebol zvolený do funkcie žiadny kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín
doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení
doplňujúcej voľby na najbližšej konferencii.
Dôvod: úpravou sa sleduje, aby pravidlá stanovené pre voľbu členov VV SFZ boli aplikované aj pri
voľbe iných volených funkcionárov SFZ.
znenie článku 60 odsek 4 a odsek 5 navrhujeme nahradiť týmto znením: "4. Prvostupňový
orgán licenčného konania je zložený z predsedu voleného konferenciou a troch členov, ktorých volí
výkonný výbor tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému
UEFA. 5. Odvolací orgán licenčného konania je zložený z predsedu voleného koferenciou a
troch členov, ktorých volí výkonný výbor tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového
licenčného systému UEFA."
Dôvod: zmena je navrhnutá na základe usmernenia zo strany UEFA vo vzťahu ku kreovaniu
licenčných orgánov SFZ, ktoré SFZ obdržalo až po schválení stanov SFZ.
v článku 60 odsek 5 sa navrhuje nahradiť slovo: “koferenciou” slovom: “konferenciou”
Dôvod: doplnenie chýbajúceho písmena “n”.
do článku 63 odsek 4 na koniec vety sa navrhuje doplniť text: “, ak v týchto stanovách nie je
stanovené inak.”
Dôvod: uvedené doplnenie je potrebné vzhľadom k tomu, že predseda komisie rozhodcov je
členom VV SFZ, ktorého volí konferencia SFZ, nie VV SFZ, ktorý inak volí predsedov ostaných
odborných komisií.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie stanov
SFZ.
2) VV SFZ berie na vedomie, že zmenou a doplnením stanov SFZ zanikne mandát prezidenta
SFZ ako člena v Prvostupňovom orgáne licenčného konania (ďalej len „POLK“) a po zvolení
nových členov POLK zanikne mandát aj ostatným členom VV SFZ v POLK.
O návrhu uznesenia hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0

Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Prerokovanie návrhu reorganizácie republikových súťaží
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predkladateľovi návrhu Ladislavovi
Gádošimu – predsedovi ZsFZ.
Ten predstavil návrh na reorganizáciu republikových súťaží dospelých od ročníka 2014/15, ktorý
vzišiel v zmysle uznesenia Rady ZsFZ zo dňa 4. 7. 2012 a na základe návrhov, ktoré vzišli
z osobných rokovaní so zástupcami III. LZ , RMZ a zástupcov RFZ v Liptovskom Mikuláši.
Návrh podporuje názor ostatných RFZ, že pre súčasné trojstupňové riadenie súťaží SFZ, ( I. liga,
II. liga, III. liga ), ktoré sa hrajú od sezóny 2006 / 2007, nemáme požadovanú kvalitu družstiev
a taktiež potrebný dostatok finančných prostriedkov.
ZsFZ súhlasí aj s názorom, že dvojstupňové súťaže SFZ, ( I. liga, dve II. ligy ), umožnia zdravým,
ambicióznym FK dostať sa rýchlejšie do vyšších futbalových súťaží.
Počet družstiev poklesne zo súčasných
12 + 12 + ( 2 x 16 ) = 56
na I. variant
12 + ( 2 x 12 )
= 36
Návrh zachováva dodržanie pyramídového systému súťaží, ktorý požaduje a preferuje UEFA.
V minulosti, práve pre nedodržanie a nerešpektovanie takéhoto systému, mala voči nemu výhrady.
To bol aj jeden z hlavných dôvodov, prečo bola posledná reorganizácia v súčasnej podobe, od
ročníka 2006 / 2007, vykonaná.
Model jednej celoslovenskej II. ligy s 12 účastníkmi, prináša každoročne problém pri jej napĺňaní
( Púchov, Petržalka, Lučenec, Moldava, predtým Podbrezová, Prievidza).
Je tu predpoklad, že model II. ligy, v dvoch skupinách západ - východ, so spoločnou
celoslovenskou nadstavbovou časťou, prinesie väčší záujem družstiev o súťaž, ako aj finančné
úspory.
Návrh rešpektujú nasledovné:
-

-

dôležitú požiadavku – pozri nadstavbovú časť – aby víťaz II. ligy postupoval
z celoslovenskej súťaže.
nadstavbovú časť by hrali najkvalitnejšie družstvá z oboch skupín II. ligy, ktoré by sa
v samostatnej základnej časti /22. kôl / , vyselektovali ako kvalitatívne, organizačne
a ekonomicky najlepšie pripravené pre možný postup do I. ligy.
každá skupina bude územne zložená z kvalitatívne najlepších klubov II. ligy a III. líg, aj
ekonomicky zabezpečených, takže v oboch skupinách predpokladáme kvalitu súperov,
atraktivitu súperenia, derby stretnutia, bez zdĺhavého cestovania v rámci celého
Slovenska.
zníženie počtu R a D v rámci súťaží SFZ a tým aj nárast ich kvality.
mnohé výhrady SsFZ a VsFZ.

Predkladaný model navrhuje :
-

-

odohranie v základnej časti súťaže dvojkolovo, t.j. 22 kôl pri 12tich účastníkoch v každej
skupine , na území západ a východ, s kladným dopadom na ekonomické hľadisko./je
možnosť na základe súhlasu SsFZ a vzájomnej dohody posunúť tzv. demarkačnú čiaru zo
západu na východ.
v nadstavbovej časti odohrajú:
pri 12tich účastníkoch – družstvám umiestneným po 22. kole na 1. – 6. mieste, by sa do

novej tabuľky zarátali len body a skóre zo vzájomných stretnutí a v nadstavbovej časti by
odohrali už len stretnutia s účastníkmi druhej skupiny dvojkolovo, t.j. 12 kôl. Každé
družstvo by odohralo 6 stretnutí doma a len 6 stretnutí u súpera už v rámci celej SR, čo nie
je ekonomicky náročné. Celkovo by odohrali 34 kôl, ( o 1 kolo viac ako doteraz ), ale
v rámci celoslovenskej súťaže, by sa im započítalo 10 vzájomných stretnutí z 1. časti
a 12 stretnutí z nadstavby t. j. 22 kôl. Tento súčet by zabezpečil celoslovenskú
dvojkolovú súťaž každý s každým, pričom všetci by mali vytvorené pre konečný
bodový zisk úplne rovnaké podmienky. Víťaz by postúpil do I. ligy.
-

družstvá umiestnené po 22. kole na 7. – 12. mieste, by pokračovali v súťaži v rámci
príslušnej skupiny a odohrali by vzájomné stretnutia dvojkolovo, t. j. ďalších 10 kôl.
Celkovo by odohrali 32 kôl. Posledný by zostúpil do príslušného RFZ a ďalší podľa
územného zaradenia zostupujúceho z I. ligy a postupujúceho z celoslovenskej časti II. ligy.

Možné varianty : závisia kam územne zostupujúci z I. ligy patrí a z ktorej skupiny bude postupujúci
do I. ligy.
K predkladanému návrhu vznikla široká diskusia:
Ján Kováčik:
Požiadal predkladateľa, aby návrh prerokoval s predstaviteľmi ÚLK pred tým, ako bude predložený
delegátom konferencie SFZ na schválenie.
Ivan Nemečkay:
Vyjadril názor, že navrhovaná reorganizácia neprinesie väčší športový prínos a mal by byť
zachovaný súčasný model. Zdôraznil, že skôr by sa malo do budúcnosti uvažovať nad úpravou
mládežníckych súťaží a s možnosťou vytvorenia tzv. „fariem“.
Po diskusii hlasovali členovia VV SFZ o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh reorganizácie republikových
súťaží dospelých od ročníka 2014/15.
O návrhu uznesenia hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 2 (Ivan Nemečkay, Jozef Valovič)
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 8: Prerokovanie Návrhu rokovacieho poriadku SFZ
Tento bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Odovzdal slovo právnikovi legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Miroslavovi Kišovi. Ten predstavil Návrh rokovacieho poriadku SFZ. Ten by mal
upravovať postupnosť krokov pri zasadnutiach vrcholných orgánov SFZ. Návrh vychádzal zo vzoru
rokovacieho poriadku odporúčaného predstaviteľmi UEFA. Návrh sa člení časti, hlavy, diely a
články. V nich rieši najmä:
- predmet úpravy,
- orgány a zúčastnené osoby na konferencii,
- prípravu konferencie,
- úkony pred otvorením konferencie,
- priebeh konferencie,
- procedurálne záležitosti konferencie,
- hlasovanie,
- priebeh zasadnutia výkonného výboru a iné.
Nakoľko, počas prípravy tohto materiálu došlo ešte k úpravám po distribuovaní členom VV SFZ a
neboli vyjasnené ešte niektoré procedurálne veci, navrhli členovia VV SFZ hlasovať o tomto návrhu
uznesenia:
VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do Návrhu rokovacieho poriadku SFZ

pripomienky vznesené na zasadnutí VV SFZ.
O návrhu uznesenia hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9: Prerokovanie Návrhu volebného poriadku SFZ
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Opätovne ako v predošlom bode odovzdal slovo právnikovi
legislatívno-právneho oddelenia SFZ Miroslavovi Kišovi, ktorý predstavil aj návrh Volebného
poriadku SFZ. Návrh pozostával z niekoľkých článkov. Upravuje najmä:
- požiadavky na navrhovanie kandidátov,
- právomoci volebnej komisie,
- prípravu a priebeh volieb,
- spôsob hlasovania.
Rovnako ako v predchádzajúcom bode, aj pri Návrhu volebného poriadku sa vyskytli ešte niektoré
nevyriešené procedurálne záležitosti, preto členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do Návrhu volebného poriadku SFZ
pripomienky vznesené na zasadnutí VV SFZ.
O návrhu hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Prerokovanie Návrhu rokovacieho poriadku a Návrhu štatútu Športového súdu.
Bod uviedol GS SFZ Jozef Kliment. Informoval členov VV SFZ, že dňa 28. 1. 2013 vypracovala
LPK SFZ svoje pripomienky č. 002/2013 k návrhu štatútu Rozhodcovského súdu SFZ a návrhu
rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu SFZ, v ktorých upozorňovala na rozpor niektorých
ustanovení návrhu štatútu so stanovami SFZ a absenciu prechodných ustanovení v návrhu
rokovacieho poriadku.
Oznámil, že oveľa vážnejšou skutočnosťou majúcou dopad na znenie návrhu štatútu a návrhu
rokovacieho je pripravovaná novela Občianskeho súdneho poriadku a zákona o rozhodcovskom
konaní. Preto v záujme vyhnutia sa možného rozporného znenia štatútu rozhodcovského súdu a
rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu s uvedenými všeobecne záväznými predpismi je
vhodné, aby sa návrhmi štatútu a rokovacieho poriadku zaoberala až jesenná konferencia SFZ, čiže
v čase, keď už bude známe znenie novely Občianskeho súdneho poriadku a zákona o
rozhodcovskom konaní. Skonštatoval, že nie je vhodné, aby návrhy predpisov rozhodcovského súdu
boli predkladané na schválenie na blížiacej sa februárovej konferencii SFZ.
Citácia zo záverov stanoviska LPK SFZ k predloženým materiálom:
Úlohou LPK SFZ uloženou Výkonným výborom SFZ bolo posúdiť návrhy novelizácie Štatútu
a Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu SFZ či sú jednak v súlade so Stanovami (čl. 74 ods.
7 Stanov) a či jednak existujúce znenie Štatútu a Rokovacieho poriadku poskytuje záruky na rýchly
a efektívny priebeh a skončenie rozhodcovského konania. Vzhľadom k uvedenému sa LPK
samozrejme dôkladne zaoberala aj doterajším znením Štatútu a Rokovacieho poriadku. Analýze
však podrobila aj viacero štatútov a rokovacích poriadkov iných stálych rozhodcovských súdov
(Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie, Stály rozhodcovský súd zriadený
spoločnosťou Slovenská rozhodcovská, a.s., Stály rozhodcovský súd zriadený Slovenskou
obchodnou a priemyselnou komorou, Stály rozhodcovský súd zriadený Slovenskou hospodárskou
komorou, s.r.o. , Stály rozhodcovský súd zriadený spoločnosťou IURO, s.r.o., Stály rozhodcovský
súd zriadený Slovenskou asociáciou rozhodcovských súdov z. z .p. o, Stály rozhodcovský súd

zriadený Rozhodcovským súdom Banská Bystrica, s.r.o., Stály rozhodcovský súd zriadený
Rozhodcovskou, Arbitrážnou a Mediačnou, a.s., Stály rozhodcovský súd zriadený IUDEX, s.r.o.;
Stály rozhodcovský súd zriadený Stálym rozhodcovským súdom, a.s. a iné). Záverom preto
uvádzame :
1. K návrhom novelizácie Štatútu a Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu SFZ sme sa bližšie
vyjadrili vyššie v čl. II tohto vybavenia veci 002/2013
2. Vyššie sme uviedli aj naše základné odporúčania, ktoré považujeme za vhodné zapracovať do
návrhov novelizácie Štatútu a Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu.
3. Štatút ako aj Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu SFZ považujeme už aj v dnešnej
obsahovej podobe za dostatočnú záruku na to, aby rozhodcovské konanie vedené pred týmto
súdom bolo dostatočné dynamické s predvídateľným priebehom konania až po vydanie konečného
rozhodnutia. Ak dnes majú účastníci rozhodcovských konaní o tomto pochybnosti, problém môže
byť podľa nášho názoru v absencii kancelárskeho, spravovacieho a administratívneho poriadku
organizácie rozhodcovského súdu resp. nedostatočného personálneho obsadenia súdu
osobou/osobami, ktoré by dohliadali na dodržiavanie procesných lehôt účastníkov konania
a v primeranej lehote dôsledne vykonávali aj očakávané administratívne úkony súdu (doručovanie
žalôb, žalobných odpovedí, výzvy na predkladanie dôkazov atď.) a boli využité všetky prostriedky
v zmysle Rokovacieho poriadku a ZORK, ktoré slúžia k vydaniu konečného rozhodnutia.
4. Dávame na zváženie či vzhľadom na zmenu Štatútu a Rokovacieho poriadku (rozšírenie
pôsobnosti Rozhodcovského súdu SFZ o rozhodovanie sporov medzi osobami mimo SFZ,
v súvislosti s nariaďovaním predbežných opatrení ) nie je potrebná zmena Pravidiel o trovách
rozhodcovského konania.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie stanovisko LPK SFZ č. 002/2013 zo dňa 28.01.2013.
2) VV SFZ neodporúča predložiť návrhy štatútu a rokovacieho poriadku Športového súdu
delegátom konferencie SFZ.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ bezodkladne zorganizovať pracovné stretnutie za účelom plnenia
legislatívnych úloh SFZ vyplývajúcich z uznesenia č. 159/12 VV SFZ za účasti LPO SFZ, člena
VV SFZ za legislatívno-právne otázky, predsedu LPK SFZ, predsedu Rozhodcovského súdu
SFZ, predsedu DK SFZ, predsedu ŠTK SFZ, predsedu Matričnej komisie SFZ a iných osôb
podľa potreby, ktoré sa na legislatívnom procese podieľajú.
O návrhu hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Schvaľovanie návrhov na udelenie ocenenia Fair play – ceny MUDr. Ivana
Chodáka
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Privítal na zasadnutí predsedu Etickej komisie SFZ Doc. JUDr.
Pavla Kandráča. Ten informoval, že v súvislosti s vyhodnotením návrhov na udelenie ceny Fair play
sa Etická komisia SFZ stretla dvakrát, a to dňa 7. a 22. januára 2013. Prijala uznesenia, podľa
ktorých odporučila VV SFZ:
v 1. kategórií udeliť cenu fair play MUDr. Ivana Chodáka kandidátovi - Marekovi Mintálovi
a Jozefovi Bombovi (in memoriam),
v 2. kategórii udeliť cenu fair play MUDr. Ivana Chodáka kandidátom - Vladimírovi
Mušákovi, Júliusovi Klimentovi a Antonovi Dragúňovi,
v 3. kategórii udeliť cenu fair play MUDr. Ivana Chodáka kandidátom - Igorovi Chalkovi,
Matejovi Lehutovi a Vladimírovi Koníkovi.
Ďalej Etická komisia SFZ odporučila VV SFZ, aby udelil ďakovné listy týmto kandidátom na Fair

play:
Mikulášovi Komanickému, Vojtechovi Malagovi, Štefanovi Nadzamovi, Dušanovi Galisovi,
Dušanovi Tittelovi st., Pavlovi Malovičovi, Jánovi Kuchárovi,Miroslavovi Vlkovi st., Karolovi
Škulovi, Máriovi Čavojcovi a Fan klubu FC Petržalka 1898.
Predseda Etickej komisii SFZ skonštatoval, že vo väčšine prípadov posudzovali návrhy, ktoré
nespĺňali všetky formálne náležitosti. Navrhol preto, aby bol do budúcnosti vypracovaný nový
Štatút pre udeľovanie Ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
Členovia VV SFZ po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje udeliť cenu Fair play Marekovi Mintálovi, Vladimírovi Mušákovi,
Júliusovi Klimentovi, Antonovi Dragúňovi, Igorovi Chalkovi, Matejovi Lehutovi, Vladimírovi
Koníkovi a Jozefovi Bombovi (in memoriam).
2) VV SFZ schvaľuje udeliť ďakovné listy Mikulášovi Komanickému, Vojtechovi Malagovi,
Štefanovi Nadzamovi, Dušanovi Galisovi, Dušanovi Tittelovi st., Pavlovi Malovičovi, Jánovi
Kuchárovi,Miroslavovi Vlkovi st., Karolovi Škulovi, Máriovi Čavojcovi a Fan klubu FC
Petržalka 1898.
3) VV SFZ ukladá predsedovi Etickej komisie SFZ vypracovať nový Štatút pre udeľovanie
ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka. .
O návrhu uznesenia hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Zriadenie komisie delegátov SFZ a voľba predsedu
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že podľa čl. 63 ods. 2 stanov SFZ patrí do
kompetencie VV SFZ vytváranie a rušenie odborných komisií. V čl. 63 ods. 3 stanov je
demonštratívny výpočet komisií. Vzhľadom k potrebe operatívne riadiť prostredníctvom odbornej
komisie činnosť delegátov oznámil, že je potrebné zriadiť komisiu delegátov SFZ. V rámci návrhov
na predsedu tejto komisie navrhla ÚLK podľa čl. 63 ods. 5 stanov za predsedu komisie delegátov
SFZ p. Mgr. Dušana Keketiho. Generálny sekretár SFZ navrhol podľa rovnakého ustanovenia
stanov za predsedu uvedenej komisie p. Mgr. Františka Košičára. Obaja navrhnutý kandidáti so
svojou kandidatúrou súhlasili.
Členovia VV SFZ po diskusii hlasovali o 3 návrhoch uznesení. V prvom prípade:
VV SFZ schvaľuje zriadenie komisie delegátov SFZ.
O návrhu uznesenia hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
Nasledovali voľby, pri ktorých sa najskôr hlasovalo o Františkovi Košičárovi ako kandidátovi na
predsedu komisie delegátov SFZ. Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ volí Františka Košičára za predsedu komisie delegátov SFZ.
O návrhu uznesenia hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 7
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 3 (Karol Belaník, Jozef Valovič, Dušan Krchňák)
Ivan Nemečkay -nehlasoval
Návrh uznesenia bol schválený.
Nakoľko bol zvolený za predsedu komisie delegátov SFZ František Košičár, o druhom kandidátovi

sa už nehlasovalo.
V treťom prípade hlasovali členovia VV SFZ o týchto návrhoch uznesení:
VV SFZ ukladá Františkovi Košičárovi, aby do najbližšieho zasadnutia VV SFZ predložil
návrh na zloženie komisie delegátov SFZ.
VV SFZ ukladá Františkovi Košičárovi, aby do najbližšieho zasadnutia VV SFZ predložil
nový návrh štatútu komisie delegátov SFZ.
O návrhoch uznesení hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrhy uznesení boli jednomyseľne schválené.
K bodu 13: Voľba člena Disciplinárnej komisie SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Petrovi Sepešimu, ktorý sa vyjadril k
predloženému návrhu. Informoval, že predložený návrh na nového člena Disciplinárnej komisie
SFZ chce odkomunikovať osobne s jej predsedom a preto oznámil, že o tomto bode budú členovia
VV SFZ rozhodovať až na marcovom zasadnutí.
VV SFZ hlasoval o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje odloženie voľby JUDr. Branislava Dufalu za člena Disciplinárnej komisie
SFZ na najbližšie zasadnutie VV SFZ.
O návrhu uznesenia hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na doplnenie infraštrukturálnych projektov predkladaných
SFZ v rámci UEFA HatTrick Programme III.
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Na základe žiadosti Slovenskej asociácie plážového futbalu
navrhol doplniť infraštrukturálne projekty predkladané SFZ v rámci UEFA HatTrick Programme III
o príspevok na vybudovanie infraštruktúry pre plážový futbal.
Názov projektu:
- vybudovanie ihriska pre plážový futbal
Zámer projektu:
- podpora rozvoja plážového futbalu na Slovensku,
- vybudovanie ihriska pre plážový futbal spĺňajúceho kritéria FIFA pre organizáciu oficiálnych
stretnutí v plážovom futbale
Navrhované miesto realizácie diela:
- prírodný areál Kuchajda v Bratislave
Ďalšie finančné zdroje:
- vlastné zdroje Slovenskej asociácie plážového futbalu
Kapacita hľadiska tribúny:
160 sedadiel
Termín realizácie:
1.4.2013 – 31.12.2013
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie infraštrukturálnych projektov predkladaných SFZ v
rámci UEFA HatTrick Programme III o príspevok na vybudovanie infraštruktúry pre

plážový futbal.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 2 (Jozef Paršo, Richard Havrilla)
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 15: Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DPR SFZ za jesennú
časť súťažného ročníka 2012/13 – doplnená verzia
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Dušanovi Krchňákovi, ktorý odprezentoval
doplnenú správu o vyhodnotení výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DPR SFZ za jesennú
časť súťažného ročníka 2012/13.
Správa bola doplnená o nasledovné body:
- Hlasovacie práva členov KR SFZ na zasadnutiach komisie
- Nominácie rozhodcov a AR v suťažiach SFZ
- Nominácie rozhodcov a AR v súťažiach UEFA/FIFA (bez znalosti anglického jazyka)
- Úsek DPR SFZ (nominácie na stretnutia a hodnotenie výkonov rozhodcov)
- Návrhy na zlepšenie výkonnosti rozhodcov
- Pôsobenie asistenta rozhodcu Romana Slyška v Gambrinus Lige (jeseň 2012)
- Core program UEFA
- Talent – mentor program RFZ
- Odmeňovanie rozhodcov (DOVP)
- Zaradenie FIFA rozhodcov do výkonnostných skupín UEFA
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DPR SFZ za
jesennú časť súťažného ročníka 2012/13 – doplnenú verzia.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Správa o projekte Strategického plánu SFZ 2011-14 s názvom „Zefektívnenie
činnosti odborných komisií SFZ“
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že projektový tím po realizovaní všetkých
plánovaných úloh projektu doporučuje VV SFZ uložiť komisiám SFZ konkrétne úlohy. Projektový
tím vykonal analýzu správ predsedov odborných komisií za rok 2011 (u niektorých aj za 1. polrok
2012), audit personálneho zloženia a praktickej činnosti komisií, návštevy zasadnutí niektorých
komisií a osobné pohovory s takmer všetkými predsedami. Na základe zistených poznatkov dospel
k niekoľkým návrhom. Najdôležitejšie z nich je zredukovanie počtu členov niektorých komisií,
možné zlučenie niektorých komisií, odstránenie nesúladu štatútov komisií so znením nových stanov
SFZ a iné.
Členovia VV SFZ hlasovali po diskusii o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie správu o projekte Strategického plánu SFZ 2011-14 s názvom
„Zefektívnenie činnosti odborných komisií SFZ“.
2) VV SFZ ukladá predsedom jednotlivých komisií SFZ, aby si upravili znenie svojích
štatútov v súlade s novými stanovami SFZ.
3) VV SFZ poveruje GS SFZ na rokovanie s predsedami komisií o možnom zlúčení niektorých
komisií a zredukoavní počtu členov v komisiách.

Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Schvaľovanie stanoviska vo veci PaedDr. Jozef Vengloš vs. FC Petržalka 1898, a.s.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že dňa 14.12.2013 bol na SFZ doručený
podnet PaedDr. Jozefa Vengloša týkajúci sa nevyplatenia zmluvne dohodnutej odmeny od
objednávateľa služieb FC Petržalka 1898, a.s. ( ďalej len ,, FC Petržalka“). PeadDr. Jozef Vengloš
uzavrel dňa 30. júna 2010 s FC Petržalka Zmluvu o poskytovaní služieb ( Zmluva č. I ) na dobu
určitú, a to na obdobie od 1. júla 2010 do 30. júna 2011, ktorej predmetom bol výkon funkcie
koordinátora mládeže pre FC Petržalka, ktorý má Štatút útvaru talentovanej mládeže. Mesačná
odmena v zmysle zmluvy činila sumu 1.000, - Eur. Následne bola medzi FC Petržalka a PeadDr.
Jozefom Venglošom uzavretá dňa 30. júna 2011 druhá Zmluva o poskytovaní služieb ( Zmluva č.
II ), s rovnakým predmetom plnenia a určenou mesačnou odmenou za výkon funkcie koordinátora
mládeže v sume 1.500, - Eur. Zmluva č. II bola uzavretá na obdobie od 1. júla 2011 do 30. júna
2012. V zmysle informácií a podkladov, ktoré sú obsahom žiadosti vyplýva, že FC Petržalka si voči
PeadDr. Jozefovi Venglošovi nesplnila svoj kontraktuálny záväzok. Nesplnenie spočíva
v nevyplatení odmien v celkovej výške 5.000. –Eur na základe Zmluvy č. I a nevyplatení odmien
v celkovej výške 15.000, -Eur na základe Zmluvy č. II. V podnete sa PeadDr. Jozef Vengloš
dožadoval prijatia jeho podnetu a rozhodnutia o okamžitom splnení finančných záväzkov FC
Petržalka voči nemu v plnej výške. Rovnako sa dožadoval prijatia rozhodnutia o zastavení
súťažnej/transferovej činnosti FC Petržalka až do doby splnenia kontraktuálneho záväzku v plnej
výške, resp. iných sankcií voči FC Petržalka v súlade s interným normatívom SFZ.
Generálny sekretár SFZ Jozef Kliment oslovil listom zo dňa 16.01.2013 predsedu LPK
SFZo zodpovedanie na tieto otázky :
1.
Môže SFZ postihnúť klub, pri ktorom je vytvorený Útvar talentovanej mládeže
(ďalej len „ÚTM“), ktorý si neplní povinnosti vyplývajúce zo Štatútu ÚTM ?
2. V prípade ak je odpoveď na otázku č. 1 kladná, kto a na základe čoho a ako tak môže
rozhodnúť ?
LPK SFZ:
Záväzné kritériá pre zriadenie a činnosť ÚTM upravuje Štatút útvarov talentovanej mládeže
(ÚTM) SFZ, ktorý je, v zmysle čl. 8 ods. 3 písm. d/ Stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len
„Stanovy SFZ v príslušnom tvare“) predpisom SFZ, záväzný pre všetkých členov SFZ.
Podľa piatej odrážky spoločnej marginálnej rubriky s názvom „A. ORGANIZAČNÉ
ZABEZPEČENIE“ Štatútu ÚTM futbalový klub musí mať – okrem iného – i koordinátora mládeže.
Táto podmienka bola v danej veci zabezpečená zo strany FC Petržalka uzatvorením Zmluvy č. I s
PeadDr. Jozefom Venglošom (na obdobie od 1. júla 2010 do 30. júna 2011), resp. následne
uzatvorením Zmluvy č. II. (na obdobie od 1. júla 2012 do 30. júna 2012).
Podľa bodu A. štvrtej odrážky Štatútu ÚTM platného v rozhodnom čase veci dopytu je
upravená možnosť sankcionovať klub, pri ktorom je vytvorený ÚTM, vágne tak, že „Štatút ÚTM sa
udeľuje na dobu jedného roka vždy v období od 1.7. do 30.6. príslušného roka. Vo výnimočných
prípadoch [napr. Štatút ÚTM pre sezónu 2010/2011 demoštratívne uvádza „najmä pri
nezabezpečení bodu E“ - zabezpečenie tréningového procesu, pozn. LPK] je možné nepredĺžiť

platnosť Štatútu ÚTM a v mimoriadnych prípadoch Štatút ÚTM odobrať i okamžite! Prehodnotenie
plnenia Štatútu ÚTM uskutočňuje SFZ priebežne a s výsledkom sú oboznámené všetky
zainteresované subjekty. Dva mesiace pred ukončením platnosti Štatútu ÚTM (apríl príslušného
roka) musí byť prehodnotený stav plnenia podmienok a podľa výsledku SFZ pripraví návrh na
ďalšie obdobie.“ V zmysle bodu A. poslednej odrážky Štatútu ÚTM neoddeliteľnou súčasťou Štatútu
ÚTM je jeho potvrdenie subjektami a ich štatutárnymi zástupcami, ktorí súhlasia s jeho
podmienkami, pričom tlačivo sa potvrdzuje vždy k 1.7. začiatku platnosti ročného obdobia.
Ďalej v poslednom bode J. štatútu označenom ako "OSTATNÉ PODMIENKY" sa odkazuje
na prílohu "PODMIENKY PRE ZÍSKANIE ŠTATÚTU ÚTM", v ktorej je vyjadrený záväzok klubu
doplácať trénerovi zvyšnú časť dojednanej odmeny, ktorá nie je dotovaná zo strany SFZ: „SFZ
poskytuje dotáciu na profesionálnych trénerov a koordinátora a klub so Štatútom ÚTM sa zaväzuje
doplácať trénerovi zvyšnú časť mesačnej odmeny minimálne v rovnakej výške, ako je dotácia zo
SFZ.“
Je nesporné, že FC Petržalka podpisom Zmluvy č. I splnila k 30.6.2010 nevyhnutnú
podmienku Štatútu ÚTM, avšak v momente nevyplatenia splatnej odmeny za ten-ktorý mesiac
(mesačná odmena bola splatná do 15. dňa príslušného mesiaca) došlo k porušeniu Štatútu ÚTM,
pretože pre plnenie podmienok Štatútu by nemalo byť postačujúce iba uzavretie zmluvného vzťahu
s koordinátorom, ale aj riadne a včasné plnenie oboch účastníkov daného vzťahu.
V súvislosti s nevyplácaním mesačných odmien PeadDr. Jozefovi Venglošovi v období od
1.7.2010 do 30.6.2011 sa mala táto skutočnosť prejaviť v priebežnom hodnotení daného klubu
v zmysle bodu A. Štatútu ÚTM a rovnako tak v tzv. prehodnotení stavu plnenia podmienok v apríli
2011 sa omeškanie s vyplácaním odmeny koordinátorovi malo objaviť, čo mohlo viesť k odstráneniu
vzniknutého stavu, resp. k nepredĺženiu platnosti Štatútu ÚTM.
V tejto súvislosti je nepredĺženie platnosti Štatútu ÚTM síce naviazané na výnimočný prípad
(viď dikcia bodu A. Štatútu ÚTM), ktorý nie je nijakým spôsobom v danej norme definovaný, avšak
z celkového kontextu Štatútu ÚTM určujúceho záväzné kritéria možno k takémuto záveru dospieť
cez logický argument reductione ad absurdum, pretože by bolo nezmyselné (absurdné) trvať
v súvislosti s ÚTM iba na uzatvorení zmluvy, ktorá by sa nedodržiavala. Keďže SFZ informáciu
o neplnení Zmluvy č. I nemal, tak sa Štatút ÚTM udelil aj na ďalšie obdobie, čomu sa mohlo
predísť včasným oznámením o neplnení Zmluvy č. I zo strany PeadDr. J. Vengloša. Po udelení
Štatútu ÚTM na sezónu 2011/2012 by v zmysle bodu A. Štatútu ÚTM prichádzalo do úvahy
okamžité odobratie Štatútu ÚTM, a to za predpokladu, že neplnenie zmluvných povinností je
mimoriadnym prípadom, čo opäť nie je nijakým spôsobom normatívne ošetrené v označenom
predpise. Pritom je logické, že pre okamžité odobratie Štatútu ÚTM musí ísť o mimoriadny prípad,
t. j. závažnejšie konanie ako je tomu pri výnimočnom prípade, s ktorým sa spája nepredĺženie
platnosti. V situácii, keď Štatút ÚTM nedefinuje mimoriadny prípad, tak riešením by mohlo byť
v praxi využitie inštitútu nepredĺženia platnosti cez vyššie uvedený logický argument.
Záver:
Napriek tomu, že jednou z primárnych povinností člena SFZ je dodržiavať predpisy SFZ, a
so zreteľom na skutočnosť, že Štatút ÚTM sa zaoberá najmä organizačno-technickými
požiadavkami SFZ vo vzťahu ku klubom, pričom absentuje reálny sankčný mechanizmus za
porušenie konkrétnych povinností (vrátane záväzkov klubu vo vzťahu zamestnancom a ďalším
osobám), SFZ nemôže vždy postihnúť klub, ktorý si neplní akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo
Štatútu ÚTM, nepredĺžením platnosti Štatútu ÚTM, resp. jeho okamžitým odobratím.
Vzhľadom na vyššie uvedené, na vyvodenie zodpovednosti voči klubu so Štatútom ÚTM by
mali byť naplnené dôvody hodné osobitného zreteľa, pričom takýto postup by nemal byť arbitrárny.

Nedostatok normatívneho textu je v súčasnosti možné preklenúť iba za kreatívneho použitia metódy
logickeho výkladu noriem SFZ, ktorá vychádza z ich celkového úmyslu a účelu.
V dostatočne odôvodnených prípadoch je preto možné, v intenciách ustanovenia čl. 12 ods.
1 Stanov SFZ, členovi SFZ podliehajúcemu disciplinárnej právomoci orgánov SFZ uložiť
disciplinárne opatrenie za porušenie Štatútu ÚTM. V zmysle čl. 58 ods. 1 Stanov SFZ disciplinárne
opatrenia ukladá disciplinárna komisia SFZ za porušenie povinností vyplývajúcich z normatívneho
systému SFZ.
LPK SFZ nad rámec vyjadrenia upozorňuje na nedostatočnú hmotnoprávnu úpravu postihu klubov,
pri ktorých je vytvorený ÚTM, neplniacich si povinnosti vyplývajúce zo Štatútu ÚTM. Do
budúcnosti by bolo vhodné buď priamo v Štatúte ÚTM, alebo inom predpise SFZ, precizovať práva
a povinnosti klubov, vrátane ich zodpovednosti za porušenie konkrétnych pravidiel.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie podnet PaedDr. Jozefa Vengloša voči FC Petržalka 1898, a.s.
2) VV SFZ berie na vedomie stanovisko LPK SFZ č. 001/2013 z 28.01.2013.
3) VV SFZ konštatuje, že v súlade s čl. 37 bod 10 nie je VV SFZ kompetentný na riešenie
sporov agendy, ktorá spadá do pôsobnosti iných orgánov SFZ.
4) VV SFZ udeľuje členovi VV SFZ za legislatívno-právne otázky mandát, aby pripravil na
jesennú konferenciu SFZ návrh na vytvorenie nového orgánu SFZ pre zabezpečenie
spravodlivosti podľa vzoru Dispute Resolution Chamber FIFA (DRC FIFA).
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: Informácia o doplnení zloženia pracovnej skupiny licenčného systému mládeže o
zástupcu ÚLK
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ, že na základe uznesenia U1 –
01/2013 schválila ÚLK Mgr. Dušana Keketiho za člena pracovnej skupiny SFZ pre udeľovanie
licencií mládeže.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1.) VV SFZ berie na vedomie informáciu o doplnení Dušana Keketiho (zástupcu ÚLK) do
zloženia pracovnej skupiny licenčného systému mládeže.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 19: Informácia o stave príprav rekonštrukcie štadióna FC Spartak Trnava a o
odohraní jarnej časti 2012/13
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo Jozefovi Valovičovi, ktorý ostatných
členov VV SFZ informoval o stave príprav rekonštrukcie štadióna FC Spartak Trnava a o odohraní
jarnej časti 2012/13. Predstavil vizualizáciu prestavby trnavského štadióna a informoval, že by bolo
možné, aby Spartak Trnava odohral domáce stretnutia jarnej časti na svojom štadióne počas
prebiehajúcej rekonštrukcie. Trnavskí funkcionári spolu s hlavným architektom projektu našli
technické riešenie pre uskutočnenie tohto zámeru. Taktiež zdôraznil, že Spartak Trnava si je

vedomý, že v prípade postupu do pohárových súťaží bude mať povinnosť nahlásiť UEFA štadión,
kde by takéto stretnutia odohral.
Požiadal členov VV SFZ, aby predkladaný koncept odsúhlasili.
Členovia VV SFZ po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o stave príprav rekonštrukcie štadióna FC Spartak
Trnava a o odohraní jarnej časti 2012/13.
2) VV SFZ konštatuje, že kompetentným orgánom pre udeľovanie licencie je Licenčná
komisia SFZ.
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 stretnutí prezidentov a generálnych sekretárov členských zväzov
UEFA v Nyone dňa 24. januára 2013
Bod otvoril generálny sekretár Jozef Kliment. Informoval členov VV SFZ o stretnutí prezidentov a
generálnych sekretárov členských zväzov UEFA v Nyone dňa 24.1.2013, ktoré bolo zamerané na
zjednotenie stanoviska ohľadom navrhovaných zmien Stanov FIFA. Svoju jednotu potvrdili všetci
zástupcovia podpisom Deklarácie, v ktorej sa konštatuje najmä:
- členov VV FIFA by mali navrhovať Konfederácie, tak ako je tomu dnes,
- súčasné zloženie VV FIFA nie je potrebné meniť (najmä s ohľadom na počet viceprezidentov),
- kandidát na post prezidenta FIFA by mal mať podporu minimálne 10 národdných zväzov z
najmenej 2 konfederácií, avšak akceptovateľná je aj možnosť príslušnosti len k jednej konfederácii.
Kandidáti musia mať podporu vlastného zväzu a/alebo konfederácie a zastávať v nich aktívnu
pozíciu..
- dĺžka mandátu pre prezidenta FIFA – prvé obdobie 8 rokov a druhé (posledné) 4 roky (po vzore
MOV), pre členov a ostatných orgánov – bez obmedzenia dĺžky trvania mandátu.
- Vekový limit – 72 rokov v čase navrhnutia/zvolenia pre členov všetkých orgánov FIFA
- Silnejšie zastúpenie v záujmových skupinách FIFA -národné zväzy a konfederácie musia byť
vždy zastúpené v tých orgánoch FIFA, ktoré prerokúvajú záležitosti majúce vplyv na ich záujmy
ako napríklad Komisia klubového futbalu, ktorá rieši problematiku uvoľňovania hráčov pre potreby
národných tímov, medzinárodný kalendár zápasov a pod.
- proces výberu kandidáta na usporiadanie MS – ako bolo už dohodnuté skôr, kongres FIFA
rozhoduje o výbere kandidáta na základe transparentného výberového procesu. V prípade väčšieho
počtu kandidátov, VV FIFA zodpovedá za prvé kolo výberu a kongresu predkladá návrh na
maximálne 3 kandidátov.
- IFAB – jasné a transparentné pravidlá by mali byť vytvorené na:
- proces prijímania návrhov na úpravu Pravidiel futbalu
- kontrolu Výkonného výboru FIFA nad výberom 4 členov za FIFA
- Pravidlá futbalu môžu byť upravované/doplňované len každé dva roky
- Podpora vytvoreniu predpisov usmerňujúcich proces kandidatúry na post prezidenta FIFA
- Iné návrhy
Členovia VV SFZ po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o stretnutí prezidentov a generálnych sekretárov
členských zväzov UEFA v Nyone dňa 24.januára 2013.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:

Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 21: Odporučenie kandidáta konferencii SFZ na nomináciu na voľby do výkonného
výboru UEFA na funkčné obdobie 2013-2017
Bod otvoril generálny sekretár Jozef Kliment. Informoval ostatných členov VV SFZ, že dňa 24.
mája 2013 sa uskutoční kongres UEFA, na ktorom sa budú voliť členovia výkonného výboru UEFA
na funkčné obdobie 2013 až 2017. Podľa čl. 7 písm. c) stanov UEFA (2012) majú členské zväzy
právo navrhnúť kandidáta zo svojho zväzu do volieb členov výkonného výboru UEFA musí byť
navrhnutý administratíve UEFA najmenej 2 mesiace pred dátumom otvorenia kongresu UEFA.
Oznámil, že doterajší člen výkonného výboru UEFA p. František Laurinec má záujem opätovne
kandidovať na člena výkonného výboru UEFA, ktorý sa bude voliť na kongrese UEFA dňa 24. mája
2013 a požiadal VV SFZ aby odporučil konferencii SFZ schváliť nomináciu p. Františka Laurinca
ako kandidáta na člena výkonného výboru UEFA.
Členovia VV SFZ po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča konferencii SFZ p. Františka Laurinca ako kandidáta na člena výkonného
výboru UEFA, ktorý bude volený na kongrese UEFA dňa 24. mája 2013 na funkčné obdobie
2013-2014.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 22: Schvaľovanie termínu na predkladanie vyznamenaní a ocenení SOV
Bod otvoril generálny sekretár J. Kliment a informoval ostatných členov VV SFZ, že SOV udeľuje
vyznamenania a ocenenia osobám a osobnostiam športovej verejnosti pri príležitosti životných
jubileí a iných významných udalostí. Zároveň informoval, že návrhy na udelenie vyznamenania
prejdú schvalovacím procesom na zasadnutí výkonného výboru SOV a následne budú
vyznamenania odovzdané na 45. valnom zhromaždení SOV dňa 27. apríla 2013. Odporučil členom
VV SFZ schváliť datúm 25. februára 2013 ako konečný termín na predkladanie návrhov na
vyznamenanía a ocenenia SOV.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje dátum 25. február 2013 ako konečný termín na predkladanie návrhov na
vyznamenanía a ocenenia SOV.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 23: Diskusia
Informácia o vyžrebovaní kvalifikačnej skupiny pre SR U21

Karol Belaník:
Informoval ostatných členov VV SFZ, že sa spolu s trénerom SR U21 Ivanom Galádom
a technickým vedúcim SR U21 Davidom Vailingom zúčastnil žrebovania kvalifikácie ME U21.
Slovenskému tímu žreb pridelil súperov z Holandska, Škótska, Gruzínska a Luxemburska.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o vyžrebovaní kvalifikačnej skupiny pre SR U21
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 04. februára 2013 v Bratislave:
Uznesenie č. 18/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia VV SFZ so zmenou.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 19/13 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh programu konferencie SFZ.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 20/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o zaslaní návrhov na členov volebnej, mandátovej a
návrhovej komisie pre konferenciu SFZ.
2) VV SFZ odporúča konferencii SFZ schváliť navrhovaných členov za členov volebnej,
mandátovej a návrhovej komisie.
3) VV SFZ odporúča nominovaným členom volebnej, mandátovej a návrhovej komisie, aby sa
stretli pred uskutočnením konferencie SFZ a dohodli sa na predsedoch jednotlivých komisií.
4) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ postupovať pri voľbách a v priebehu konferencie
SFZ analogicky a primerane v zmysle volebného a rokovacieho poriadku SFZ z roku 2010.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 21/13 VV SFZ:
1.) VV SFZ berie na vedomie správu o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012.
2.) VV SFZ odporúča konferencii SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ a SFZ Marketing. s.r.o. na rok
2013.
T: v texte
Z: S. Štefániková
Uznesenie č. 22/13 VV SFZ:
1) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť Návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
2) VV SFZ berie na vedomie, že zmenou a doplnením stanov SFZ zanikne mandát prezidenta SFZ
ako člena v prvostupňovom orgáne licenčného konania (ďalej len „POLK“) a po zvolení nových

členov POLK zanikne mandát aj ostatným členom VV SFZ v POLK.
T: v texte
Z: P. Sepeši
Uznesenie č. 23/13 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť Návrh reorganizácie republikových súťaží
dospelých od ročníka 2014/15.
T: v texte
Z: L. Gádoši
Uznesenie č. 24/13 VV SFZ:
VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do Návrhu rokovacieho poriadku SFZ pripomienky
vznesené na zasadnutí VV SFZ.
T: ihneď
Z: M. Kiša
Uznesenie č. 25 /13 VV SFZ:
VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do Návrhu volebného poriadku SFZ pripomienky
vznesené na zasadnutí VV SFZ.
T: ihneď
Z: M. Kiša
Uznesenie č. 26/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie stanovisko LPK SFZ č. 002/2013 zo dňa 28.01.2013.
2) VV SFZ neodporúča predložiť návrhy štatútu a rokovacieho poriadku Športového súdu
delegátom konferencie SFZ.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ bezodkladne zorganizovať pracovné stretnutie za účelom plnenia
legislatívnych úloh SFZ vyplývajúcich z uznesenia č. 159/12 VV SFZ za účasti LPO SFZ, člena VV
SFZ za legislatívno-právne otázky, predsedu LPK SFZ, predsedu Rozhodcovského súdu SFZ,
predsedu DK SFZ, predsedu ŠTK SFZ, predsedu Matričnej komisie SFZ a iných osôb podľa
potreby, ktoré sa na legislatívnom procese podieľajú.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
J. Rybánsky
Uznesenie č. 27/13 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje udeliť cenu Fair play Marekovi Mintálovi, Vladimírovi Mušákovi,
Júliusovi Klimentovi, Antonovi Dragúňovi, Igorovi Chalkovi, Matejovi Lehutovi, Vladimírovi
Koníkovi a Jozefovi Bombovi (in memoriam).
2) VV SFZ schvaľuje udeliť ďakovné listy Mikulášovi Komanickému, Vojtechovi Malagovi,
Štefanovi Nadzamovi, Dušanovi Galisovi, Dušanovi Tittelovi st., Pavlovi Malovičovi, Jánovi
Kuchárovi,Miroslavovi Vlkovi st., Karolovi Škulovi, Máriovi Čavojcovi a Fan klubu FC
Petržalka 1898.
3) VV SFZ ukladá predsedovi etickej komisie SFZ vypracovať nový Štatút pre udeľovanie
ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
T: ihneď

Z: Jozef Kliment
predseda etickej komisie SFZ
Uznesenie č. 28/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje zriadenie komisie delegátov SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 29/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje odloženie voľby JUDr. Branislava Dufalu za člena Disciplinárnej komisie SFZ
na najbližšie zasadnutie VV SFZ.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 30/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie infraštrukturálnych projektov predkladaných SFZ v rámci
UEFA HatTrick Programme III o príspevok na vybudovanie infraštruktúry pre plážový futbal.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 31/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DPR SFZ za
jesennú časť súťažného ročníka 2012/13 – doplnenú verzia.
T: ihneď
Z: Dušan Krchňák
Uznesenie č. 32/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie správu o projekte Strategického plánu SFZ 2011-14 s názvom
„Zefektívnenie činnosti odborných komisií SFZ“.
2) VV SFZ ukladá predsedom jednotlivých komisií SFZ, aby si upravili znenie svojích štatútov v
súlade s novými stanovami SFZ.
3) VV SFZ poveruje GS SFZ na rokovanie s predsedami komisií o možnom zlúčení niektorých
komisií a zredukoavní počtu členov v komisiách.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
predsedovia komisií
Uznesenie č. 33/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie podnet PaedDr. Jozefa Vengloša voči FC Petržalka 1898, a.s.
2) VV SFZ berie na vedomie stanovisko LPK SFZ č. 001/2013 z 28.01.2013.
3) VV SFZ konštatuje, že v súlade s čl. 37 bod 10 nie je VV SFZ kompetentný na riešenie sporov
agendy, ktorá spadá do pôsobnosti iných orgánov SFZ.
4) VV SFZ udeľuje členovi VV SFZ za legislatívno-právne otázky mandát, aby pripravil na jesennú
konferenciu SFZ návrh na vytvorenie nového orgánu SFZ pre zabezpečenie spravodlivosti podľa
vzoru Dispute Resolution Chamber FIFA (DRC FIFA).

: ihnc
7: Łlenovia VV SEZ
J. RybÆnsky
(I7nescnie ¨ . 34/13 VV SEZ:
VV SF7 berle na vedomie intbrmÆciu o doplnen Du ana Keke(lIio (zÆstupeu LEK) do zlo enia
peovwJ skupiny IicenŁnØlio systØmu mlÆde e.
: ihnc
7: Łlenovu VV SFZ
Uznesenie Ł, 35/13 VV SFZ:
1) VV SEZ bene na vedornie inforrnÆciu o stave pr pruv rekon trukcie iadi na FC Spartak Trnava
a o odohran jarnej ŁasLi 2012/13.
2) VV SEZ kon tawje. e komperentn m orgÆnorn pre udel ovanie lieencie je lieenŁnÆkomisia SEL.
1: ibne
L.: ¨ lenoviu \ V SEZ
Iiznesenie ¨ . 36/13 VV SEZ:
VV SEZ bene na vedomic inlhrmÆciu o stre[nuti prezidentov a gcnerÆlnych seknetÆrov Łlensk ch
zv zov LEEA v Nvone d a 24.januÆra 2013.
1: ihne
1: Łlenovu VV SFZ
Uznesenie ¨ . 37/13 VV SEZ:
VV SEZ odporœŁa konknencii SEZ p. Eranti ka Laoninca oko kandidÆw na Łlena v konnØho
v honi LEEA. kor hude volen na kongrese LEEA d a 24. mÆja 2013 na WnkŁnØ obdobie 201320 14.

T: ihne
Z: JÆn KovÆŁik
L
z
t
nesenie ¨ . 37/13 VV SF7:
VV SEZ scliva oje dÆtuin 25. fbruÆ
r 2013 ako koneŁn
vyznamenan a a ocenenia SOV.

term n na predkladanie nÆvrhov na

T: ihned
L.: Joze Kliment

Vypracoval:
Jaroslav RybÆnsky
vedœci legislaUvno prÆvneho oddelenia SEL

Verifikoval:
Joze Kliment
generÆlny sekretÆn SFZ

