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Uznesenia

K bodu 2:
Konferencia SFZ
a) schvaľuje týchto skrutátorov: Ján Fašung (hlavný skrutátor), Ján Rosinský, Jaroslav
Zábranský a Vladimír Medveď,
b) schvaľuje týchto overovateľov zápisnice: Jozef Kliment, Gabriel Weiss, Tomáš Geist,
c) volí týchto členov dočasnej volebnej komisie: Ján Šuniar, Ján Kukla, Ján Panák (predseda),
Gabriel Sekereš, Viliam Vais,
d) volí týchto členov mandátovej komisie: Michal Mertinyák, Miroslav Baxa, Pavol Šípoš,
Vladimír Čan, Igor Repa (predseda)
e) volí týchto členov návrhovej komisie: Viktor Blažek, Michal Vlček, Štefan Vaľko,
Alexander Schmidt, Stanislav Špila (predseda).
K bodu 3:
Konferencia schvaľuje navrhnutý program konferencie s prednesenými dvomi návrhmi na
rozšírenie programu.
K bodu 4:
Konferencia berie na vedomie príhovor prezidenta SFZ.
K bodu 5:
Konferencia schvaľuje Správu o činnosti SFZ za obdobie od konferencie SFZ konanej
v septembri 2012.
K bodu 6:
Konferencia schvaľuje Správu o hospodárení SFZ za rok 2012.
K bodu 7:
Konferencia SFZ

a) udeľuje mandát výkonnému výboru SFZ a prezidentovi SFZ na uzatvorenie zmluvy so
spoločnosťou Šport progress, s.r.o. podľa predloženého návrhu na vysporiadanie súdnych
sporov a predčasné ukončenie zmluvy o dodávateľovi služieb cestovnej kancelárie k 30. 6.
2013,
b) schvaľuje návrh rozpočtu SFZ na rok 2013.
K bodu 8:
Konferencia SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
K bodu 9:
Konferencia SFZ schvaľuje návrh rokovacieho poriadku SFZ.
K bodu 10:
Konferencia SFZ schvaľuje návrh volebného poriadku SFZ.
K bodu 11:
Konferencia SFZ stanovuje výšku členského príspevku riadneho člena SFZ, pridruženého
člena SFZ a individuálneho člena SFZ na rok 2013 vo výške 0 eur (slovom: nula eur).
K bodu 12:
Konferencia SFZ prijíma občianske združenia Slovenský futsal za riadneho člena SFZ.
K bodu 13:
Konferencia SFZ
a) prijíma občianske združenia FC FENOMEN ŽILINA, ŠK Slovan Solivar, FK Baník Štítnik
a 1. KŠK Žilina a akciovú spoločnosť ŠK Senec, a.s. za riadnych členov SFZ,
b) prijíma občianske združenie Slovenská asociácia plážového futbalu za pridruženého člena
SFZ.
K bodu 14:
Konferencia SFZ
a) opätovne žiada SZTK o poskytnutie podrobných informácií v zmysle uznesenia zo
septembrovej konferencie SFZ, ktoré doposiaľ neboli predložené,
b) berie na vedomie aktuálnu informáciu o vytvorení a doterajšej činnosti expertnej skupiny
zloženej zo zástupcov všetkých 4 členov SZTK (KŠZ, AŠPV, ATJK SR, SFZ), ktorej úlohou
je priniesť viaceré vecné riešenia budúcej pôsobnosti SZTK,
c) berie na vedomie informáciu o aktuálnom negatívnom vývoji v niekoľkých kľúčových
dlhoročných súdnych sporoch vedených SZTK, ktorých rizikom je ich nepriaznivé skončenie

voči SZTK a následné možné výdavky SZTK vo výške niekoľko stotisíc eur splatných sčasti
možno už v priebehu 1. polroku 2013,
d) berie na vedomie informáciu, že prípadné neuhradenie výdavkov súvisiacich so súdnymi
spormi riadne a včas môže viesť k exekúciu a paralyzovaniu SZTK,
e) berie na vedomie informáciu, že SFZ je v súčasnosti známa ako jediná možnosť
nepravidelných príjmov SZTK slúžiacich na úhradu možných výdavkov z prehraných
súdnych sporov, predaj nehnuteľného majetku SZTK, pričom predaj v minulosti trval
minimálne 2 mesiace od momentu rozhodnutia príslušného orgánu SZTK do momentu, kým
sa finančné plnenie za predaj dostalo do sféry dispozície SZTK,
f) poveruje a ukladá prezidentovi SFZ, VV SFZ, členom VV SZTK za SFZ a delegátom SFZ
na VZ SZTK, aby dôsledne zastupovali a chránili záujmy SFZ v SZTK (najmä ekonomické a
právne) v súlade s poslaním a cieľmi uvedenými v stanovách SFZ, ako aj schválenými
uzneseniami konferencie SFZ, a aby urobili všetky z tohto dôvodu nevyhnutné právne úkony
v záujme slovenského futbalového hnutia.
K bodu 15:
Konferencia SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Únie ligových klubov za obdobie od
konferencie SFZ konanej v roku 2010.
K bodu 16:
Konferencia SFZ nominuje p. Františka Laurinca ako kandidáta na voľby člena výkonného
výboru UEFA na funkčné obdobie 2013-2017.
K bodu 17:
Konferencia SFZ schvaľuje návrh reorganizácie slovenských republikových súťaží dospelých
od sezóny 2014/2015.
K bodu 18:
Konferencia SFZ
a) schvaľuje verejnú voľbu člena VV SFZ – zástupcu trénerov,
b) volí p. Milana Lešického za člena VV SFZ – zástupcu trénerov.
K bodu 19:
Konferencia SFZ
a) schvaľuje verejnú voľbu člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre profesionálny futbal,
b) volí p. Dušana Tittela za člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre profesionálny futbal.
K bodu 20:

Konferencia SFZ
a) schvaľuje verejnú voľbu predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania,
b) volí p. Juraja Obložinského za predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania.
K bodu 21:
Konferencia SFZ berie na vedomie diskusné príspevky pánov Miklósa, Halabrína, Krška,
Bartoša, Mušáka, Georgieva, Tomčíka a Galbavého.

K bodu 22:
Konferencia SFZ schvaľuje prednesený návrh uznesení.

V Liptovskom Jáne, 22. októbra 2013
...........................................
Stanislav Špila
predseda návrhovej komisie

