Zápisnica č. 06/13 zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ konaného
dňa 05. júna 2013 v Bratislave.
Prítomní:

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

Ospravedlnený:

Dušan Tittel – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK

Prizvaní:

Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Juraj Obložinský - predseda Prvostupňového orgánu licenčného konania
Milan Vojtek – manažér klubového licenčného systému
Jaroslav Rybánsky – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Informácia o podpise zmluvy medzi SFZ a MŠVVaŠ SR, schvaľovanie návrhu na
vytvorenie skupiny pre verejné obstarávanie v projekte výstavby štadiónov.
4. Schvaľovanie návrhu nájomných zmlúv medzi SFZ a AQUAPARK Poprad, s.r.o. v projekte
výstavby NTC Poprad.
5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie dotačnej zmluvy medzi SFZ a OFK Dunajská
Lužná v projekte ženského tréningového centra.
6. Správa o Licenčnom cykle za súťažný ročník 2013/2014, udeľovanie licencií pre súťaže
UEFA a Corgoň ligu súťažného ročníka 2013/2014.
7. Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.
8. Schvaľovanie návrhu Licenčného štandardu SFZ s prílohami.
9. Schvaľovanie návrhu zásad a princípov riadenia klubového licenčného systému a procesu
monitorovania klubov v podmienkach SFZ.
10. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu licenčnej komisie SFZ.
11. Schvaľovanie návrhu na rozšírenie republikových súťaží žien a žiačok 2013/2014.
12. Schvaľovanie návrhu na doplnenie člena Revíznej komisie SFZ o zástupcu SF.
13. Schvaľovanie návrhu na zmenu obsadenia Komisie rozhodcov SFZ.
14. Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2013.
15. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
16. Informácia o záveroch zasadnutia z 38. Kongresu UEFA (24.mája 2013 v Londýne) a 63.
Kongresu FIFA (30.-31.mája 2013 na Mauríciu).
17. Prerokovanie návrhu SsFZ na vytýčenie hranice medzi II. ligou Západ a Východ.
18. Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku požiadal o doplnenie programu
o bod s názvom „Informácia o Licenčnom konaní 2012/2013 - rozhodnutie Prvostupňového
orgánu licenčného konania (POLK).“
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh programu bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
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 RS SFZ a SZĽH s názvom Športový
súd.
3. VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ, aby v súčinnosti s predsedom RS SFZ 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.
Na jesennú konferenciu SFZ bude predložený návrh novely štatútu a rokovacieho poriadku RS SFZ.
Na pôde SFZ sa uskutočnilo zasadnutie medzi predstaviteľmi SFZ a RS SFZ. Za kľúčové z
hľadiska prijatia štatútu a rokovacieho poriadku RS SFZ na jesennej konferencii SFZ je potrebné
vyriešiť otázku, v spolupráci s akými zväzmi by mal vzniknúť Športový súd, otázku zastupiteľnosti
hráčov a klubov v radoch sudcov, a napokon voľba nových resp. potvrdzovanie starých arbitrov
súdu.
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 EK SFZ vypracovať nový Štatút pre udeľovanie ceny Fair play
MUDr. Ivana Chodáka.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
predseda EK SFZ
Úloha trvá v bode 3.
EK SFZ v súčasnosti pracuje na novom znení Štatútu pre udeľovanie ceny Fair play MUDr. Ivana
Chodáka.

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 svojich štatútov
v súlade s novými stanovami SFZ.
3. VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ na rokovanie s predsedami komisií o možnom
zlúčení niektorých komisií a zredukovaní počtu členov v komisiách.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
predsedovia komisií
Úloha trvá v bode 2 a 3.
Na zasadnutí VV SFZ sú predložené štatúty Komisie delegátov, ŠTK SFZ a KŽF SFZ. Na ďalších
sa pracuje.
Uznesenie č. 42/13 VV SFZ:
VV SFZ ukladá všetkým vedúcim pracovných skupín v súlade s plánom legislatívnych úloh SFZ,
aby v lehote do 22.3.2013 predložili VV SFZ úplné znenie návrhov nových predpisov tak, aby
mohli byť prerokované VV SFZ na jeho najbližšom zasadnutí a následne dané do pripomienkového
konania.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
vedúci pracovných skupín
Úloha trvá.
Na všetkých predpisoch sa pracuje. Členovia VV SFZ obdržali návrh Prestupového poriadku, návrh
Súťažného a návrh Disciplinárneho poriadku, ktorý je v štádiu dokončovania návrhu.
Uznesenie č. 60/13 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje Jána Kováčika, Juraja Jánošíka, Ladislava Gádošiho, Jozefa Parša a
Richarda Havrillu za zástupcov SFZ na 23. valnom zhromaždení SZTK, ktoré sa uskutoční
dňa 22. mája 2013.
2) VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch zasadnutia expertnej skupiny SZTK a
VV SZTK konaných dňa 3. apríla 2013.
3) VV SFZ schvaľuje doplnenie uznesenia zo dňa 12. marca 2013 o nasledovné ustanovenie:
SFZ súhlasí s prevzatím záväzku SZTK (pôžičky) vo výške 100.000,-EUR, za ktorý ručí
SZTK stavbou vo vlastníctve SZTK v Topoľčanoch, ktorá je predmetom bezodplatného
prevodu vlastníckych práv na SFZ.
T: ihneď

Z: Ján Kováčik
Úloha trvá.
Valné zhromaždenie SZTK bolo preložené na 3. júla 2013. Členovia VV SFZ budú o záveroch z
tohto podujatia informovaní na júnovom zasadnutí.
Uznesenie č. 62/13 VV SFZ:
1) VV SFZ ustanovuje pracovnú skupinu zloženú po jednom zástupcovi z ÚLK, Slovak
Telekomu, LcK SFZ, KŠI SFZ, člena VV SFZ a pracovníka aparátu SFZ.
2) VV SFZ ukladá pracovnej skupine:
a) predložiť v nadväznosti na správu RK SFZ, odbornú analýzu technických parametrov a
funkcionality kamerových systémov futbalových štadiónov klubov MFK Košice, FK
DAC 1908 Dunajská Streda, AS Trenčín a Slovan Bratislava, a to s ohľadom na
podmienky splnené v prípade 10 štadiónov klubov, ktoré obdržali dotáciu na rovnaký
účel od SFZ v minulosti,

b) predložiť návrh dodatočných podmienok, ktoré by mali vyššie uvedené kluby splniť, aby
boli oprávnené obdržať dotáciu z projektu UEFA HatTrick III v zmysle uznesenia VV
SFZ zo dňa 6.3.2012, vrátane stanovenia termínu ich splnenia,
c) predložiť členom VV SFZ odporučenie na schválenie alebo neschválenie poskytnutia
dotácie jednotlivým klubom.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
Kreovaná skupina sa doplnila o konkrétne osoby, v najbližších dňoch sa uskutoční prvé pracovné
stretnutie.
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.
K bodu 3: Informácia o podpise zmluvy medzi SFZ a MŠVVaŠ SR, schvaľovanie návrhu na
vytvorenie skupiny pre verejné obstarávanie v projekte výstavby štadiónov.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že dňa 22. mája 2013 bola podpísaná zmluva
medzi SFZ a MŠVVaŠ SR o podmienkach financovania rekonštrukcie a budovania futbalových
štadiónov na roky 2013 – 2022.
Vláda SR svojím uznesením č. 115 z 27. februára 2013 schválila Financovanie rekonštrukcie,
modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 v sume 45 000 000 EUR, a
to formou dotácie v sume 4 500 000 EUR ročne na program 026 - Národný program rozvoja športu
v SR v rokoch 2013 – 2022.
Výstavba futbalových štadiónov je naplánovaná v nasledujúcich mestách:
a) Trnava, Žilina – podľa kritérií UEFA štadióny kategórie 4,
b) Košice, Prešov, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Dunajská Streda – podľa kritérií UEFA
štadióny kategórie 3,
c) Zlaté Moravce, Senica, Myjava, Ružomberok – podľa kritérií UEFA štadióny kategórie 2,
resp. 3,
d) Levice, Prievidza, Dolný Kubín, Topoľčany, Zvolen, Podbrezová, Bardejov, Humenné –
podľa kritérií UEFA štadióny kategórie 2,
e) Poprad (Národné tréningové centrum SFZ) – podľa kritérií UEFA štadión kategórie 3.
SFZ sa zaväzuje, že v celom procese Výstavby futbalových štadiónov bude postupovať podľa
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
SFZ sa zaväzuje umožniť zo strany MŠVVaŠ SR, MF SR, ako aj zo strany iných príslušných
orgánov štátnej správy či iných oprávnených subjektov, vykonávať kontrolu a monitoring v
priebehu realizácie Výstavby futbalových štadiónov a po jej dokončení kontrolu a monitoring
dodržiavania plnenia podmienok tejto zmluvy.
Prezident SFZ Ján Kováčik preložil zároveň návrh na zloženie pracovnej skupiny pre verejné
obstarávanie v projekte výstavby štadiónov. Pracovná skupina by mala pozostávať:
Ján Kováčik – prezident SFZ
Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, člen VV SFZ
Milan Vojtek – zástupca generálneho sekretára SFZ, manažér klubového licenčného systému SFZ
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Ladislav Lipták – predseda Komisie pre štadióny a ihriská
Silvia Štefániková – riaditeľka Ekonomického úseku SFZ
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o podpise zmluvy medzi SFZ a MŠVVaŠ SR.
2) VV SFZ schvaľuje Jána Kováčika, Jozefa Klimenta, Richarda Havrillu, Milana
Vojteka, Jána Liptáka, Ladislava Liptáka, Silviu Štefánikovú a Petra Dedíka za členov
pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie v projekte výstavby štadiónov.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Schvaľovanie návrhu nájomných zmlúv medzi SFZ a AQUAPARK Poprad, s.r.o. v
projekte výstavby NTC Poprad.
Bod uviedol generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Informoval o obsahu predložených návrhoch
nájomných zmlúv v projekte NTC Poprad.
V prvom prípade je predmetom prevádzkovanie činnosti AQUAPARK Poprad ako nájomcu
v súlade s predmetom jeho podnikania. Za týmto účelom vykoná nájomca na vlastné náklady
rekonštrukciu predmetu nájmu v rozsahu vykonania rekonštrukcie izieb a chodieb v ubytovni na
primeranú štandardnú úroveň zodpovedajúcu typu *** hotelového zariadenia a rekonštrukcie baru
a reštaurácie na primeranú štandardnú úroveň zodpovedajúcu typu *** reštaurácie v dohodnutej
výške investície.
Nájomca ako protihodnotu za užívanie predmetu nájmu zaväzuje počas trvania tejto zmluvy
v prospech prenajímateľa (SFZ):
• umožniť prenajímateľovi na základe osobitnej nájomnej zmluvy užívať pozemky pod
tréningovým ihriskom v blízkosti areálu, ktoré budú vo vlastníctve nájomcu za ročné
nájomné vo výške 1,- euro,
• dodávať nepretržite prenajímateľovi do areálu podľa požiadaviek prenajímateľa
geotermálnu vodu,
• prednostne poskytovať prenajímateľovi pre jeho vnútorné potreby v predmete nájmu
ubytovanie vrátane raňajok za 50 % z bežnej ceny a ostatnú stravu za zľavu 30 % z bežnej
ceny,
• poskytovať prenajímateľovi pre jeho vnútorné potreby v prevádzke nájomcu v Poprade s
názvom Aquacity Poprad v závislosti od aktuálnych kapacitných možností ubytovanie
vrátane raňajok za zľavu 30 % z bežnej ceny, ostatnú stravu a vstup do aquaparku (bazény a
tobogany) za zľavu 30 % z bežnej ceny a ostatné služby (napr. wellness) za 50 % z bežnej
ceny,
• v prípade voľných miest na parkovisku v areáli nájomcu umožniť ich využitie na krátkodobé
parkovanie pre návštevníkov futbalových stretnutí a iných podujatí organizovaných v areáli
prenajímateľa,
• prednostne umožniť prenajímateľovi za nájomné vo výške 1,- euro s DPH za každý
jednotlivý prípad využívať časť predmetu nájmu, a to bar a reštauráciu počas všetkých
oficiálnych futbalových stretnutí a iných podujatí organizovaných prenajímateľom v areáli
za účelom zabezpečenia VIP služieb a starostlivosti o VIP hostí.
V druhom prípade je predmetom zmluvy prenájom a prevádzkovanie tréningového futbalového
ihriska. SFZ vybuduje na nehnuteľnostiach vo vlastníctve AQUACITY Poprad v blízkosti areálu
futbalového štadióna v Poprade, ktoré bude mať v prenájme za cenu 1,- euro, ihrisko
zodpovedajúce FIFA a UEFA kritériám.
Odborným ekonomickým posúdením predmetných zmlúv bola EkK SFZ, ktorá odporučila VV SFZ
preložené návrhy schváliť. K využiteľnosti a ekonomickej výhodnosti predmetnej spolupráce
vyjadrila pozitívne stanovisko aj skupina expertov KPMG, ktorých vybrala FIFA.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh nájomných zmlúv medzi SFZ a AQUAPARK Poprad, s.r.o. v
projekte NTC Poprad.
O návrhu uznesení hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za - 10
Proti – 1 (Ivan Nemečkay)
Zdržali sa hlasovania – 1 (Petr Kašpar)
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie dotačnej zmluvy medzi SFZ a OFK
Dunajská Lužná v projekte ženského tréningového centra.
Bod uviedol generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Informoval, že na zasadnutí VV SFZ dňa 4.
apríla 2013 bolo schválené uznesenie č. 54/13 – návrh zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie
a o spolupráci a dohody o zrušení zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa 23.11.2011 medzi SFZ
a OFK Dunajská Lužná s podmienkou, že obecné zastupiteľstvo Obce Dunajská Lužná schváli
návrh dodatku č. 1 k nájomnej zmluve medzi obcou a OFK Dunajská Lužná v znení predloženom
VV SFZ spolu s návrhom zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie.
Obecné zastupiteľstvo Obce Dunajská Lužná schválilo dňa 13.05.2013 dodatok č. 1 k zmluve č.
1/2011 o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí medzi Obcou Dunajská Lužná a OFK Dunajská
Lužná, avšak nie v identickom znení, ako bol predložený VV SFZ dňa 4. apríla 2013.
Schválené znenie dodatku č. 1 v porovnaní so znením pôvodného návrhu dodatku č. 1 je
akceptovateľné a schválené zmeny možno vykladať tak, aby bol zachovaný účet návrhu dodatku č.
1 predloženého VV SFZ.
Vzhľadom k tomu, že v schválenom dodatku č. 1 bol znížený počet sedadiel na tribúnach (z
250/250 na 230/230), predstavitelia OFK Dunajská Lužná sa zaviazali, že v dodatku č. 1,
v najbližšej dobe keď sa bude nájomná zmluva medzi OFK a obcou meniť, zvýšia počet sedadiel
na 500 tak, ako je uvedené v žiadosti o dotáciu adresovanej UEFA. Vzhľadom k architektonickému
riešeniu starej tribúny a novej tribúny dôjde k zmene počtu rekonštruovaných sedadiel na starej
tribúne z 250 na 270 sedadiel a na novopostavenej tribúne sa vytvorí 230 sedadiel a nie 250
sedadiel, t. j. celkový počet 500 sedadiel bude dodržaný.
Z uvedeného dôvodu predložil návrh na schválenie zmeny čl. III bod 2 zmluvy o poskytnutí
účelovej dotácie tak, že bude znieť:
„Prijímateľ sa zaväzuje vykonať rekonštrukciu a rozšírenie existujúcej tribúny v dvoch etapách tak,
že v rámci prvej etapy vykoná rozšírenie súčasnej kapacity štadióna pristavením novej tribúny
s ďalšími 230 sedadlami, vrátane ďalších dvoch šatní, miestností pre delegátov, rozhodcov
a dopingového kontrolóra, a že v rámci druhej etapy vykoná rekonštrukciu starej jestvujúcej tribúny
s 270 sedadlami, rekonštrukciu dvoch šatní, spŕch, toaliet a ďalšieho vybavenia a miestností
nachádzajúcich sa v starej tribúne.“
Po krátkej diskusii sa hlasovalo o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie zmluvy medzi SFZ a OFK Dunajská Lužná v
projekte ženského tréningového centra.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Informácia o Licenčnom konaní 2012/2013 - rozhodnutie Prvostupňového orgánu
licenčného konania (POLK).
Bod prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí predsedu Prvostupňového orgánu licenčného
konania (POLK) Juraja Obložinského. Ten informoval, že v zmysle harmonogramu licenčného
konania v súťažnom ročníku 2012/2013 sa uskutočnilo zasadnutie, na ktorom sa prerokovali
podkladové materiály správy manažéra klubového licenčného systému a LcK SFZ o preverení
žiadateľov o udelenie licencie pre štart v súťažiach UEFA a v Corgoň lige súťažného ročníka
2013/2014. POLK rozhodol o udelení/neudelení licencie v prvostupňovom konaní nasledovne:
1) V prvostupňovom konaní POLK rozhodol udeliť licenciu klubom: FK DUKLA BANSKÁ
BYSTRICA, a.s., ŠK SLOVAN BRATISLAVA, a.s., SPARTAK MYJAVA, a.s., FC NITRA,
a.s., MFK RUŽOMBEROK, a.s., FK SENICA, a.s., AS TRENČÍN, a.s., FC SPARTAK
TRNAVA, a.s., FC ViOn ZLATÉ MORAVCE, a.s. a MŠK ŽILINA, a.s., ktoré splnili všetky
minimálne požiadavky pre jej udelenie.
2) V prvostupňovom konaní POLK rozhodol neudeliť licenciu klubom: MFK KOŠICE, a.s.
a 1. FC TATRAN PREŠOV, a.s., ktoré nesplnili minimálne požiadavky finančných kritérií
a predložili nekompletnú licenčnú dokumentáciu.
Všetci účastníci licenčného konania boli o výsledkoch prvostupňového konania informovaní
zaslaním písomného rozhodnutia POLK o udelení/neudelení licencie, pričom kluby, ktoré licenciu
v prvostupňovom konaní nezískali, majú právo do 17.5.2013 (vrátane) podať odvolanie
Odvolaciemu orgánu licenčného konania (OOLK).
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o Licenčnom konaní 2012/2013 - o rozhodnutí
Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK).
O návrhu uznesenia hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Správa o licenčnom cykle za súťažný ročník 2012/2013, udeľovanie licencií pre
súťaže UEFA a Corgoň ligu súťažného ročníka 2013/2014.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Prvostupňového orgánu
licenčného konania (POLK) Jurajovi Obložinskému. Informoval, že z hľadiska dodržania termínov
prebehlo celé licenčné konanie v súlade s požiadavkami platnej Smernice a Licenčného štandardu
SFZ. Zo strany žiadateľov o licenciu nedošlo k porušeniu termínov.
Všetky kluby si v stanovenom termíne splnili povinnosť odoslať dokumentáciu na preverovanie.
Len jeden klub (MŠK Žilina) však predložil dokumentáciu, ktorú po preverení kompletnosti nebolo
potrebné doplňovať.
Spokojnosť možno vyjadriť aj s dokumentáciou klubov (bez skúmania obsahu) MFK
Ružomberok, FK Senica, FK Dukla Banská Bystrica a FC ViOn Zlaté Moravce, ktoré
dlhodobo pripravujú licenčnú dokumentáciu na solídnej úrovni a zasielajú ju aj priebežne, už od
podania prihlášky do licenčného konania.
Najčastejšie nedostatky v dokumentácii sa už tradične týkali personálno-administratívnych kritérií
(chýbajúce alebo neplatné zmluvy, neplatné trénerské licencie) a finančných kritérií (nekompletné
dokladovanie záväzkov, nedostačujúce finančné informácie do budúcnosti, chýbajúca doplňujúca
finančná informácia). Naopak, kluby sa už naučili správne vystavovať a datovať tie dokumenty,
u ktorých je požadovaný určitý dátum vystavenia alebo ich notárske overenie (Výpis z obchodného
registra, Vyhlásenie žiadateľa o licenciu, Vyhlásenie manažmentu klubu). Takmer bez problémov
bola dokumentácia k plneniu požiadaviek športových kritérií.

Preverovanie dokumentácie klubov trvalo do 25.4.2013 a zo strany odborníkov pre kritériá bolo
vykonané dôsledne a zodpovedne. Tam, kde to bolo potrebné, odborníci kontaktovali klub a žiadali
vysvetlenia alebo doplnenie dokumentácie. Spoluprácu klubov hodnotíme pozitívne. Viacero
klubov však muselo vyvinúť zvýšené úsilie, aby ich dokumentácia mala takú výpovednú úroveň,
ktorá LcK SFZ umožní navrhnúť udelenie licencie.
Činnosť licenčných orgánov SFZ v tomto licenčnom cykle, v porovnaní s predchádzajúcim,
vyhodnotil ako náročnejšiu. Zložitejšia bola aj situácia s POLK, ktorý bol na základe požiadavky
UEFA vytvorený ako úplne nový a nezávislý orgán, ktorý v tejto pozícii nahradil bývalý POLK,
tvorený členmi VV SFZ. Všetci jeho členovia museli najskôr prejsť zaškolením a absolvovaním
požadovaných administratívnych úkonov, spojených s uvedením do funkcie člena licenčného
orgánu, ktoré v plnom rozsahu zabezpečil a realizoval manažér klubového licenčného systému p.
Vojtek.
Dokumentácia o činnosti a rozhodnutiach licenčných orgánov SFZ je v zmysle znenia požiadaviek
Licenčného štandardu SFZ archivovaná.
Všetci členovia licenčných orgánov vykonávali v hodnotenom licenčnom cykle svoje funkcie
oprávnene a v súlade s požiadavkami Smernice a Licenčného štandardu SFZ, o čom informuje aj
„Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ“, predložená na rokovanie VV SFZ, dňa 5.6.2013.
Nakoľko od súťažného ročníka 2010/2011 platia minimálne licenčné kritériá aj pre vstup do
najvyššej domácej súťaže mužov, aj v ukončenom licenčnom cykle pokračovala aktívna
komunikácia a spolupráca licenčnej administratívy SFZ a ÚLK, ako riadiaceho orgánu Corgoň ligy.
Komunikácia s ÚLK:
Komunikácia sa realizovala najmä účasťou manažéra klubového licenčného systému na
zasadnutiach orgánov ÚLK, komunikáciou predsedu LcK SFZ a prezidenta ÚLK, ako aj písomnou
a elektronickou komunikáciou;
Spoločne bolo odkonzultované znenie prihlášky do Corgoň ligy 2013/2014, ako aj znenie častí
Rozpisu RS SFZ a ÚLK 2013/2014, týkajúcich sa klubového licenčného systému;
Od licenčného cyklu 2010/2011 platí, že klub, ktorý získa licenciu pre súťaže UEFA, je bez
ďalšieho preverovania, iba na základe splnenia administratívnych povinností uložených „Záväznou
prihláškou“, zaradený do nového súťažného ročníka Corgoň ligy;
Na základe požiadavky ÚLK, mimoriadnym použitím klubového licenčného systému (tzv. skrátené
licenčné konanie), bude LcK SFZ i naďalej preverovať plnenie vybraných licenčných kritérií
postupujúcim z II. ligy (pre súťažný ročník 2013/2014 FK DAC 1904 Dunajská Streda).
Opatrenia uložené klubom licenčnými orgánmi:
Oba licenčné orgány majú v rozhodnutí o udelení/neudelení licencie právo klubom a licenčnej
administratíve uložiť aj ďalšie opatrenia, ktorých plnenie považujú, či už na základe doporučenia
LcK SFZ alebo na základe vlastných zistení, za opodstatnené.
Opatrenie uložené POLK:
Vzhľadom na dosiahnutý hospodársky výsledok v preverovanom finančnom roku a porušenie
minimálne jedného z indikátorov finančných kritérií, klubom FK Dukla Banská Bystrica, FC
Nitra, MFK Ružomberok, FK Senica, AS Trenčín a FC Spartak Trnava, uložil až do konca
licenčnej sezóny kvartálne predkladať aktualizované finančné informácie do budúcnosti;
Klubom Spartak Myjava a FC Vion Zlaté Moravce uložil zabezpečiť účasť bezpečnostného
manažéra (BM) klubu na najbližšom odbornom školení BM, organizovanom/akceptovanom SFZ;
Klubu 1. FC Tatran Prešov uložil napomenutie za zaslanie správy audítora, z ktorej bol odstránený
odstavec vyjadrujúci obavy o zachovanie nepretržitej činnosti spoločnosti.
Opatrenia uložené OOLK:
Vzhľadom na dosiahnutý hospodársky výsledok v preverovanom finančnom roku a porušenie
minimálne jedného z indikátorov finančných kritérií, klubom MFK Košice a 1. FC Tatran Prešov
uložil až do konca licenčnej sezóny kvartálne predkladať aktualizované finančné informácie do
budúcnosti;

V prípade klubu MFK Košice zmenu rozhodnutia POLK podmienil preukázaním uhradenia
existujúceho daňového nedoplatku, v zmysle dohody s Daňovým úradom Košice, v plnej výške
k 30.6.2013, pod následkom odobratia udelenej licencie;
Uložil LcK povinnosť k 1.7.2013 odkontrolovať uhradenie daňového nedoplatku klubu MFK
Košice a informovať OOLK a ÚLK.
Všetky opatrenia uložené klubom licenčnými orgánmi bude LcK SFZ, v spolupráci s orgánmi ÚLK,
kontrolovať ešte pred začiatkom, resp. v priebehu súťažného ročníka 2013/2014.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie správu o licenčnom cykle za súťažný ročník 2012/2013.
2) VV SFZ berie na vedomie udeľovanie licencií pre súťaže UEFA a Corgoň ligu
súťažného ročníka 2013/2014.
O návrhu uznesenia hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.
Tento bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi klubového licenčného
systému Milanovi Vojtekovi. Ten informoval členov VV SFZ o nasledovných skutočnostiach:
V súlade s ustanoveniami platnej Smernice klubového licenčného systému SFZ a Licenčného
štandardu SFZ, sú všetci členovia licenčných orgánov a licenčnej administratívy SFZ povinní
písomne potvrdiť svoju nezávislosť voči futbalovým klubom, žiadajúcim o udelenie licencie pre
príslušný súťažný ročník klubových súťaží UEFA a Corgoň ligy.
V uplynulom licenčnom cykle do licenčného konania zasiahol už aj novovytvorený Prvostupňový
orgán licenčného konania (POLK), za predsedu ktorého bol na konferencii SFZ, konanej vo
februári 2013 v Liptovskom Jáne, zvolený Ing. Juraj Obložinský. Zostávajúci traja členovia POLK
boli do svojich funkcií ustanovení na zasadnutí VV SFZ, konanom v marci 2013.
Všetci členovia POLK podpísali „Vyhlásenia o nezávislosti“, ktoré sú archivované v ich
personálnych zložkách. V licenčnom cykle 2012/2013 a pri udeľovaní licencií pre súťažný ročník
2013/2014 tak oprávnene vykonávali svoje funkcie.
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Odvolací orgán licenčného konania SFZ (OOLK) pracoval v uplynulom licenčnom cykle
v nezmenenom personálnom zložení, pod vedením JUDr. Petra Kohúta a v rámci licenčného
konania prerokoval odvolania klubov MFK Košice a 1. FC Tatran Prešov, ktorým nebola udelená
licencia v prvostupňovom konaní.
Všetci členovia OOLK podpísali „Vyhlásenia o nezávislosti“, ktoré sú archivované v ich
personálnych zložkách. V licenčnom cykle 2012/2013 a pri udeľovaní licencií pre súťažný ročník
2013/2014 tak oprávnene vykonávali svoje funkcie.
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Vyhlásenia o nezávislosti podpísali tiež členovia LcK SFZ a Licenčnej administratívy SFZ, aby tak
mohli riadne plniť delegované úlohy v procese udeľovania licencií pre vstup do klubových súťaží
UEFA a Corgoň ligy súťažného ročníka 2013/2014.
Štruktúra licenčných orgánov SFZ:
Prvostupňový orgán licenčného konania - nezávislý orgán, vytvorený v súlade s požiadavkou
UEFA, zložený zo štyroch členov, z ktorých predsedu volí konferencia SFZ a ostatných členov
ustanovuje VV SFZ;
Odvolací orgán licenčného konania - nezávislý orgán, vytvorený v súlade s požiadavkou UEFA,
zložený zo štyroch členov, z ktorých predsedu volí konferencia SFZ a ostatných členov ustanovuje
VV SFZ.
Zloženie LcK SFZ:
predseda
Juraj Obložinský
tajomník
Milan Vojtek
personálno-administratívne kritériá
Marián Elefant, Ján Fašung
finančné kritériá
Peter Michalík, Andrej Rozvadský
infraštruktúrne kritériá
Juraj Krásnohorský, Daniel Chmúrny
právne kritériá
Vladimír Brenčič, Vincent Rechtorík
športové kritériá
Miloslav Richnák, Milan Sládkovič
Ostatní členovia licenčnej administratívy:
V súlade s požiadavkami UEFA a “Licenčného štandardu SFZ” oblasť klubového licenčného
systému v podmienkach SFZ zastrešuje generálny sekretár SFZ Jozef Kliment (v terminológii
UEFA „Senior Manager“) a funkciu manažéra klubového licenčného systému SFZ („Licensing
Manager“) vykonáva Milan Vojtek.
V rámci externej komunikácie so zástupcami médií, ale aj v rámci internej komunikácie s
licenčnou administratívou SFZ spolupracuje hovorca SFZ („Media Manager“), ktorým je riaditeľ
komunikácie SFZ Juraj Čurný.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.
O návrhu uznesenia hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9: Schvaľovanie návrhu Licenčného štandardu SFZ s prílohami.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi klubového licenčného systému
Milanovi Vojtekovi. Ten predstavil návrh Licenčného štandardu SFZ, ktorý vychádza z Licenčného
štandardu UEFA. Definuje základné požiadavky a postupy, ktoré musí každý udeľovateľ licencií,
teda aj SFZ, od licenčného cyklu 2012/13 dodržiavať pri riadení Klubového licenčného systému a
udeľovaní licencií klubom, žiadajúcim o udelenie licencie pre štart v klubových súťažiach UEFA a
v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži mužov. Licenčný štandard SFZ obsahuje najmä:
- Slovník
a) používané skratky
b) používané pojmy

− Všeobecné ustanovenia
− Požiadavky
a) podpora najvyššieho vedenia licenzora,
b) pravidlá a zásady KLS a procesu monitorovania klubov,
c) interná a externá komunikácia,
d) národná licenčná smernica,
e) organizačná štruktúra,
f) utajenie, dôvernosť, mlčanlivosť,
g) nezávislosť,
h) licenčné orgány,
i) licenčné konanie,
j) rozhodovanie udelení licencií,
k) vedenie dokumentácie,
l) proces monitorovania klubov,
m) zaslanie dokumentácie monitorovania klubov,
n) zasadnutie so žiadateľmi o licenciu,
o) každoročná interná kontrola,
p) zhromažďovanie a analýza dát.
− Poznámky
Súčasťou podkladov Licenčného štandardu SFZ bola predstavená aj schéma licenčnej
administratívy SFZ a vzájomného zastupovania sa medzi jej členmi. Rovnako tak bol uvedený aj
Klubový licenčný systém v organizačnej štruktúre SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Licenčného štandardu s prílohami.
O návrhu hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Schvaľovanie návrhu zásad a princípov riadenia klubového licenčného systému a
procesu monitorovania klubov v podmienkach SFZ.
Bod uviedol prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal opäť slovo manažérovi klubového licenčného
systému Milanovi Vojtekovi. Ten predstavil návrh zásad a princípov riadenia klubového licenčného
systému a procesu monitorovania klubov v podmienkach SFZ ako:
a) aktívnu účasť a zodpovednosť riadiacich orgánov a vrcholového manažmentu SFZ za
riadenie a chod klubového licenčného systému v podmienkach SFZ,
b) rešpektovanie noriem, poriadkov a rozhodnutí UEFA a SFZ,
c) akceptovanie aktuálnych i budúcich potrieb všetkých zainteresovaných strán,
d) štandardizáciu termínov a postupov, jednotnosť kritérií, požiadaviek a sankcií,
e) aktívne plánovanie a reagovanie na možné budúce zmeny a udalosti,
f) aktívnu internú a externú komunikáciu,
g) realizáciu požiadaviek finančného fair play a finančného monitoringu klubov,
h) finančné fair play a monitorovanie klubov v súťažiach UEFA.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zásad a princípov riadenia klubového licenčného systému a procesu
monitorovania klubov v podmienkach SFZ.

O návrhu hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu LcK SFZ.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívneho-právneho
oddelenia SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu LcK
SFZ. Štatút upravuje najmä:
− úvodné ustanovenia,
− poslanie a základné úlohy komisie,
− zloženie komisie,
− zvolávanie rokovaní komisie,
− rokovací poriadok komisie,
− prijímanie záverov komisie,
− dokumentáciu,
− osobitné ustanovenia,
− záverečné ustanovenia.
Na zasadnutí bola členom VV SFZ Petrom Sepešim vznesená pripomienka, aby bola v texte štatútu
opravená formulácia pojmu „komisie“. Navrhol, aby sa pod týmto pojmom rozumelo „pomocné a
odborné komisie“, a nie „kontrolné orgány“. Členovia VV SFZ pripomienku akceptovali.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu LcK SFZ s pripomienkou vznesenou
na zasadnutí VV SFZ.
O návrhu uznesenia hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na rozšírenie republikových súťaží žien a žiačok 2013/2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predkladateľovi návrhu Jurajovi
Jánošíkovi. Ten informoval, že členovia KŽF SFZ sa uzniesli na rozšírení ligových
súťaží v ženskom futbale v súťažnom ročníku 2013/2014, ktorého model bol
odprezentovaný na zimnom aktíve klubov v Banskej Bystrici Január 2013. Ide o
nasledovný model:
1. Liga žien
Celoslovenská súťaž riadená SFZ.
Počet družstiev: 8, počet kôl: 2 kolovo, 14 kôl, jeseň: 10 kôl, jar: 4 kolá začiatok od apríla,
nadstavba: 6 kôl, hrací čas: 2 x 45min., počet striedajúcich hráčok: 5 hráčok, kategória: po dovŕšení
15 roku, hrací deň: sobota, vypadávajúci: 1, posledný po baráži zostup, po základnej časti sa
tabuľka delí na dve skupiny po 4 družstvá, prvá o majstra Slovenska, druhá o zostup, nadstavba:
bonifikácia 4,3,2,1 + bonifikácia junioriek, podmienka: juniorské a žiacke družstvo. Víťaz je
majster Slovenska , má možnosť hrať Ligu majstrov.
1. Liga junioriek
Celoslovenská súťaž riadená SFZ. Dvojička s družstvom žien. Prvé stretnutie odohrá družstvo žien.
Počet družstiev: 8 družstiev, počet kôl: 2 kolovo 14 kôl, jeseň: 10 kôl, jar: 4 kolá po odohratí
základnej časti sa stáva víťaz majstrom Slovenska, nehrá nadstavbu ako družstvo žien. hrací čas: 2

x 40 min., počet náhradníčok: 7 hráčok, kategória: po 1.1.1995 a po dovŕšení 14 roku s potvrdením
svojho lekára a rodiča, tri polčasy a ak nastúpi za ženy viac ako 1 polčas už nemôže nastúpiť za
juniorky, 3 hráčky nie staršie ako po 1.1.1992, vypadávajúci: zhodne s vypadávajúcim družstvom
z I. ligy žien. Hráčka ktorá odohrá v I. lige junioriek 2 polčasy a nastúpi v I. lige žien už nemôže
nastúpiť v hracom kole za družstvo žiačok, alebo žiakov. Možnosť hrať 3 hráčkam do 21 rokov,
ktoré nenastúpia za družstvo žien v danom hracom dni.
2. Liga žien
Riadená SFZ, rozdelená na 2 alebo 3 skupiny, podľa počtu prihlásených družstiev.
Počet skupín 3, 1x východ + sever, 1x BA a 1x západ, počet družstiev: podľa počtu prihlásených,
baráž: 1 - 3 družstvá (v každej skupine) ktoré spĺňa podmienky účasti v I . lige, hrací deň: sobota,
hrací čas: 2 x 45 min., počet náhradníčok: 7 hráčok, kategória: po dovŕšení 14 roku s potvrdením
svojho lekára a rodiča, podmienka: povinnosť mať mládežnícke družstvo žiačok, môže byť aj
písomná dohoda s družstvom žiačok z iného klubu, ktoré nie je naviazané na družstvo žien,
výnimka: pre novo prihlásené družstvo žien na 1 ročník nemusia mať žiačky.
Liga žiačok.
Riadená SFZ. Na úrovni regiónov od 2013/2014, počet družstiev: podľa počtu prihlásených (na 3, 4
alebo 5 skupín, podľa geografického rozloženia), hrací čas: 2 x 30 min., hrací deň: nedeľa, HP:
medzi šestnástkami na brány 5 x 2m na celú šírku ihriska, kategória: po 1.1.1998 a mladší, počet
hráčok: 8+1, striedanie: hokejovým spôsobom, využitie striedavého štartu žiačok z chlapčenských
družstiev. Hrací systém upraví súťažný poriadok podľa počtu prihlásených družstiev do
jednotlivých skupín (turnajovo, dlhodobá súťaž). Víťazi regionálnych skupín zohrajú súťažné
stretnutia o víťaza ligy žiačok. Spôsob určí súťažný poriadok.
Všetky súťaže budú automaticky vedené v ISSF systéme. Pre I. ligu žien povinnosť zhotovovať
videozáznamy zo stretnutí.
Súčasťou predloženého materiálu bolo aj stanovisko predsedu ZdK SFZ a predsedu ŠTK SFZ, ktorí
sa vyjadrili so súhlasom k návrhu rozšírenia žiackych a mládežníckych súťaží v ženskom futbale
pre súťažný ročník 2013/2014.
Členovia VV SFZ po diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia.
VV SFZ schvaľuje návrh na rozšírenie republikových súťaží žien a žiačok pre súťažný ročník
2013/2014.
O návrhu uznesenia hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na doplnenie člena RK SFZ o zástupcu SF.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ, že v zmysle čl. 56 ods. 2
stanov SFZ predložil predseda SF Juraj Totka návrh na člena RK SFZ. Konkrétne návrh na
Miroslava Berzedyho, dlhodobo aktívneho člena v štruktúrach SF.
Členovia VV SFZ boli zároveň upozornení predsedom RK SFZ Jánom Liptákom, aby v krátkom
čase navrhli zástupcu SFZ v RK Slovenského futsalu. Zároveň upozornil zástupcov ÚLK, aby určili
svojho zástupcu v RK SFZ, nakoľko v súčasnosti majú dvojnásobné zastúpenie, čo je v rozpore so
spomínaným čl. 56 ods. 2 stanov SFZ, podľa ktorého majú nárok iba na jedného zástupcu.
VV SFZ hlasoval o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ volí Miroslava Berzedyho za člena RK SFZ.
2) VV SFZ ukladá svojím členom, aby v termíne do 15. júna 2013 zasielali návrhy na
člena do RK Slovenského futsalu.

3) VV SFZ ukladá zástupcom ÚLK, aby v termíne do 2. júla 2013 (najbližšieho
zasadnutia VV SFZ) určili svojho zástupcu v RK SFZ v zmysle čl. 56 ods. 2 stanov
SFZ.
O návrhu uznesenia hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie KR SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ, že od ostatného zasadnutia
VV SFZ boli sekretariátu SFZ doručené nasledovné podklady a návrhy:
Oznámenie predsedov RFZ o svojich zástupcoch v KR SFZ:
Ľubomír Udvardy (BFZ)
Tibor Jančovič (ZsFZ)
Artúr Jakubec (SsFZ)
Marián Ružbarský (VsFZ)
Návrh na odvolanie člena KR SFZ Ing. Romana Csabaya. Návrh predložili predsedovia ZsFZ,
SsFZ a VsFZ.
Návrh na ustanovenie za člena KR SFZ Ing. Viliama Vaisa. Návrh predložil predseda SsFZ
Jozef Paršo. Svoj návrh na doplnenie KR SFZ o Ing. Viliama Vaisa odôvodnil novelizáciu štatútu
komisie, podľa ktorej (čl. 5 ods. 5) je zloženie komisie nasledovné: „Pri voľbe členov komisie sa
dodrží aj regionálny princíp. Regionálny princíp je dodržaný, ak je do komisie zvolený jeden
zástupca za každý regionálny zväz a jeden ďalší zástupca navrhovaný členmi VV SFZ.“
V rámci diskusie k bodu sa vyjadrili viacerí členovia VV SFZ:
Dušan Krchňák:
Zdôraznil, že doplnenie komisie nie je potrebné, nakoľko počet je naplnený a zástupcom VV SFZ v
komisii je Roman Csabay. Navyše, akákoľvek takáto zmena má byť v zmysle platného štatútu (čl. 5
ods. 7) odkomunikovaná s predsedom komisie. Navyše v prípade návrhu na odvolanie Romana
Csabaya nebola dodržaná procesná stránka v zmysle štatútu KR SFZ.
Ján Kováčik:
Navrhol predkladateľom návrhu na odvolanie Romana Csabaya, aby vzali svoj návrh späť a aby
členovia VV SFZ hlasovali okrem späťvzatia návrhu aj o doplnení komisie o nového člena –
Viliama Vaisa.
Členovia VV SFZ návrh akceptovali a hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie späťvzatie návrhu na odvolanie člena KR SFZ Ing. Romana
Csabaya.
2) VV SFZ ustanovuje Ing. Viliama Vaisa za člena KR SFZ.
O návrhu uznesenia hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2013.
Bod otvoril generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Informoval, že členom VV SFZ predkladá návrh
na zasadnutia VV SFZ v druhom polroku 2013. Ten je navrhnutý na základe termínov Termínovej
listiny mládeže na jeseň 2013, na základe medzištátnych zápasov reprezentačného družstva SR A, a
s prihliadnutím na štátne sviatky. Ide o nasledovné termíny:
− 2. júl 2013,

−
−
−
−

september 2013,
8. október 2013,
november 2013,
december 2013.

VV SFZ hlasoval o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2013.
O návrhu uznesenia hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predkladateľovi návrhu SFZ Ladislavovi
Gádošimu. Ten navrhol udeliť pri príležitosti osláv rôznych životných jubileí za dlhoročnú
funkcionársku činnosť nasledovné odznaky SFZ:
Ján Žitňan – zlatý odznak SFZ,
Tibor Krajkovič – strieborný odznak SFZ,
Milan Rojko - strieborný odznak SFZ,
Miroslav Vlk - strieborný odznak SFZ,
Pavol Gádoši – bronzový odznak SFZ.
VV SFZ hlasoval o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre Jána Žitňana.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre Tibora
Krajkoviča, Milana Rojka a Miroslava Vlka.
3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre Pavla Gádošiho.
O návrhu uznesenia hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Informácia o záveroch zasadnutia z 38. Kongresu UEFA (24. mája 2013 v
Londýne) a 63. Kongresu FIFA (30.-31. mája 2013 na Mauríciu).
Bod otvoril generálny sekretár SFZ Jozef Kliment. Informoval ostatných členov VV SFZ o účasti
zástupcov SFZ (prezidenta, generálneho sekretára a viceprezidenta SFZ pre št. reprezentáciu a
medzinárodné vzťahy) na kongresoch UEFA a FIFA. Svoju informáciu rozdelil do jednotlivých téz:
Správa z XXVII. Kongresu UEFA, 24. mája 2013, Londýn.
1. Príhovor.
− finančná stabilita, príspevky zo Solidarity a HatTrick sa zvyšujú, popularita futbalu stúpa,
finále UCL v sobotu zvýšilo sledovanosť o 20%, jednotná línia všetkých zväzov, UEFA
úspešne pokračuje v riešení strategických úloh (jednania s EU a Radou Európy, finančná
fair-play, match fixing, rasizmus a násilie, doping).
2. Správa Prezidenta, VV UEFA a UEFA administratívy 2012-2013.

− Aktivity UEFA: TEP – program pre vrcholový manažment NZ – prebehol v 7 krajinách
v 2012, pokračovanie v sept. 2013 – strategické témy,
− EURO 2020 – intenzívna diskusia zavŕšená v decembri schválením projektu vo VV UEFA,
− Budúci formát klubových súťaží UEFA – máj 2013 – nové: víťaz UEL 2014-2015 sa
kvalifikuje do UCL,
− Rozvoj ŽF – veľa NZ, ktoré mali pod 2000 reg. hráčok (35 v 2012) zdvojnásobilo členskú
základňu (BLR, SRB, MNG), ich počet sa zredukoval na polovicu,
− Stanovisko k reformám FIFA – zjednotený postup (míting v januári v Nyone),
− Finančná fair-play – plná podpora NZ, prvé výsledky – 8 klubov potrestaných, redukcia
oneskorených splátok o 68%, z 57 na 18m EUR (zamestnanci, dane a transfery),
− Kvalifikácia ME – predaj práv takmer zavŕšený, do konca roka bude všetko uzavreté.
3. Finančná správa.
− najväčšie zmeny: 1x EUR účtovná mena, záverečné účtovanie k roku finálového turnaja
EURO, EURO a klubové súťaže sa rovnakým dielom pričiňujú o výnosy, 2/3 zisku idú späť
do futbalu, o 11% vyšší rozpočet, solidarity payment – ročný nárast o cca 10%, výnosy cca
2,7 mld. EUR,
− rozpočet na 2013-2014: podobne ako vlani – 1,647 mld. EUR, t. j., UCL hlavný zdroj v roku
bez UERO, 73% späť do klubov, nové výdaje – mládežnícka UCL, rozhodcovstvo (projekt s
AAR), – 10mil. EUR na 3 roky, záver: všetko ok – snaha zvyšovať zisk a znižovať výdaje!
4. Európsky futbal proti rasizmu.
− UEFA pokračuje v nulovej tolerancii,
− DK UEFA riešila takmer 100 prípadov (pokuty a zápasy bez divákov), 3-stupňová procedúra
stále platí.
5. Voľby do VV UEFA.
Existujúci stav:

Nové zloženie:

PLATINI Michel
ERZIK Senes
THOMPSON Geoff
VILLAR-LLONA Angel Maria
LEFKARITIS Marios
ABETE Giancarlo
ZWANZIGER Theo
FURSENKO Sergej
SANDU Mircea
LUZON Avi
HANSEN Allan
SURKIS Grigiriy
LAURINEC František
GILLIÉRON Peter
PRAAG van Michael
MIHAYLOV Borislav
ESPELUND Karen

PLATINI Michel
ERZIK Senes
GILL David
VILLAR-LLONA Angel Maria
LEFKARITIS Marios
ABETE Giancarlo
NIERSBACH Wolfgang
FURSENKO Sergej
SANDU Mircea
LUZON Avi
HANSEN Allan
SURKIS Grigiriy
LAURINEC František
GILLIÉRON Peter
PRAAG van Michael
MIHAYLOV Borislav
ESPELUND Karen

Pozn.: 8 kandidátov na 8 miest (deviaty Fernando GOMES, POR svoju kandidatúru stiahol), noví
2: David GILL a Wolfgang NIERSBACH.
6. Voľby do VV FIFA.

− 4 kandidáti na 4 miesta: Michel d’Hooghe, Senes Erzik, Marios Lefkaritis, Vitalij Mutko –
všetci zvolení!
7. Gibraltar – prijímanie nového člena.
− rozhodnutie CAS v r. 2011 – Gibraltar má plné právo na členstvo, minulý rok sa stal
provizórnym členom, teraz zvolený za riadneho člena č. 54!
8. Vyznamenanie.
− Geoff Thompson (ENG) – stal sa čestným členom UEFA
9. Budúci kongres: XXXVIII. Astana, Kazachstan, 27. marca 2014.
Správa zo 63. kongresu FIFA, 30.-31. mája 2013, Mauritius.
1. Príhovor prezidenta FIFA.
− reformný proces pokračuje úspešne – na princípoch jednoty, solidarity, demokracie a
transparentnosti – 209 členský krajín, jedna krajina - jeden hlas
− ochrana integrity futbalu, boj proti rasizmu, intolerancii, násiliu, boj proti matchfixingu
2. Správa o činnosti za rok 2012 (Blatter, Valcke).
− úspech pri organizácii všetkých súťaží,
− zavedenie goal-line technológie,
− efektivita riadenia (good governance), zvýšujú sa investície do rozvoja futbalu,
− stabilita pri organizovaní hlavných podujatí FIFA – prezentácia MS v Brazílii,
− FIFA úspešne pokračuje v projektoch „11 pre zdravie“,
− Projekt „Football for hope“ – 2 nové centrá (Ghana a Rwanda).
3. Finančná správa za rok 2012 (Grondona, Katner).
− pozitívne finančné výsledky pokračujú aj v polovici cyklu medzi dvoma MS,
− poistenie pre všetkých hráčov zúčastnených v kvalifikačných zápasoch MS,
− 2012 úspešný finančný rok – výnos 1,166 mld. USD, výdaje 1,077 mld. USD, zisk
89 mil. USD,
− odraz v raste výnosov z predaja TV práv – 1,018 mld. USD = 87% - organizácia MS
a šampionátov v ostatných kategóriách,
− výdaje 1,077 mld. USD – 69% zisku ide priamo späť do futbalu: organizácia
všetkých MS, plus program na ochranu klubov, rozvojové programy a pod.
− 1,378 mld USD – rezervy – cieľ FIFA zvyšovať rezervy s cieľom zostať nezávislý
v prípade neočakávaných udalostí (finančná kríza...).
− správa nezávislého auditora KPMG a správa FIFA Audit and Compliance
Committee (Domenico Scala)
− posúdenie finančnej situácie, administratívy a správy auditorov KPMG – príprava
podkladov pre správu do VV FIFA,
− rozpočet na 2014 = výdaje 1,412 mld. USD – MS Brazília 784 mil. USD, rozvoj
227 mil. USD, iné podujatia 81 mil. USD
4. Ďalšie oblasti
− Strategické a športovo-politické záležitosti
− Reformný proces pokračuje, vrátane revízie Stanov FIFA, finálna verzia bude
prezentovaná na kongrese v roku 2014

− Boj proti rasizmu a diskriminácii – všetky zväzy sú povinné implementovať
sankcie do svojich disciplinárnych poriadkov
− Rezolúcia boja proti rasizmu a diskriminácii jednohlasne prijatá
− Pokračuje boj proti ovplyvňovaniu výsledkov stretnutí
− Rozhodcovstvo – 52 trojíc sa pripravuje na MS, stále otvorené, prehlbovanie
profesionálneho prístupu (technická, taktická, fyzická, medicínska príprava), goalline technológia bude použitá počas MS 2014 s cieľom chrániť hráčov a imidž hry
− Rozvojové programy FIFA – nové pravidlá od 1.7.2013, MA extranet, grassroots
− Zdravotnícke záležitosti – 4 hl. oblasti: prevencia zranení, dopingu, ochorení, SCD
(náhlej srdcovej príhody), projekt 11+ ochrana zdravia a propagácia zdravého
životného štýlu, projekt prevencie F-marc
− Komunikácia – rastúci význam sociálnych sietí (facebook...)
5. Informácia o stave prebiehajúcich reformách FIFA – etická komisia, futbal 2014, revízia
Stanov, zhoda a transparentnosť
6. Schvaľovanie dodatkov Stanov FIFA (začiatok reformného procesu – v Budapešti 2012)
13.1.1. Potvrdzovanie členov VV FIFA – hlasovanie ZA!
− Kontrola integrity pred voľbami sa bude robiť na úrovni konfederácií – výnimka –
predseda komisie pre zhodu a transparentnosť, viceprezidenti, VP - člen za 4 britské
zväzy bude rozhodnutý UEFA a nie britskými zväzmi ako doteraz
− Voľby prezidenta – kandidát musí mať podporu min. 5 NZ
− Proces výberu dejiska MS – rozhoduje kongres na základe zúženého výberu 3
kandidátov navrhnutých VV FIFA
13.1.2 Zrušiť poplatky FIFA za kvalifikačné zápasy - hlasovanie ZA!
13.1.3 Vekový limit a volebné obdobia – hlasovanie rozhodlo o odložení tohto bodu do
budúceho kongresu – ZA (UEFA sa zdržala hlasovania)!
7. Voľby predsedov, podpredsedov a členov FIFA komisií.
− Komisia pre audit a zhodu
− Kontrolné orgány – etická, disciplinárna a odvolacia komisie,
Všetci zvolení, pracujú s okamžitou účinnosťou
8. Voľby člena VV FIFA – zástupkyňa žien – na 4 roky, plus ďalšie dve miesta – kooptovaný
člen na 1 rok, kandidátky:
− Moya Dodd (Australia)
70
− Lydia Nsekera (Burundi)
95
− Sonia Bien-Aime (Turks and Caicos Islands)
38
9. Žiadosť FZ Palestíny diskutovať o situácii vo futbale v Palestíne.
- Blatter si vzal mandát na vyjednávanie – do budúceho kongresu.
10. Ustanovenie vice-prezidentov a členov VV FIFA.
- všetci zvolení vrátane 4 zástupcov UEFA
11. Ďalšie kongresy:

64. kongres Sao Paolo, Brazília, 10.-11.06.2014
65. kongres Zurich, 28.-29.05.2015

VV SFZ hlasoval o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o záveroch zasadnutia z 38. Kongresu UEFA (24. mája
2013 v Londýne) a 63. Kongresu FIFA (30.-31. mája 2013 na Mauríciu).

O návrhu uznesenia hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: Prerokovanie návrhu SsFZ na vytýčenie hranice medzi II. ligou Západ a Východ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predkladateľovi návrhu Jozefovi Paršovi.
Ten informoval, že Konferencia SFZ z 22. 2. 2013 schválila materiál predkladaný ZsFZ ohľadom
reorganizácie súťaží SFZ dospelých od ročníka 2014/2015. Súčasťou tohto materiálu bol návrh
určiť hranicu medzi oboma skupinami budúcich II. líg. Touto úlohou bol poverený SsFZ. VV SsFZ
dňa 12.04.2013 prijal nasledovné uznesenie:
VV SsFZ navrhuje VV SFZ stanoviť medzi oboma skupinami II. Ligy od ročníka 2014/2015
nasledovnú geografickú hranicu vedúcu cez mestá:
Čadca, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, B. Bystrica, Zvolen, Krupina.
FK ležiace od uvádzanej hranice na západ, vrátane vymenovaných miest v prípade postupu do II.
Ligy patria do II. Ligy sk ZÁPAD, všetky ostatné do sk. VÝCHOD.
Požiadal členov VV SFZ, aby predložený návrh schválili, aby tak mohol byť uverejnený v Rozpise
súťaží SFZ pre ročník 2013/2014.
VV SFZ hlasoval o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje vytvorenie hranice medzi II. ligou Západ a Východ od súťažného
ročníka 2014/2015 podľa predloženého návrhu SsFZ.
2) VV SFZ ukladá ŠTK SFZ, aby v zmysle schváleného návrhu hranice medzi II. ligou
Západ a Východ pripravila návrh Rozpisu slovenských republikových súťaží vo
futbale 2013/2014.
O návrhu uznesenia hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 8
Proti – 1 (Ivan Nemečkay)
Zdržali sa hlasovania – 2 (Dušan Krchňák, Petr Kašpar)
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 19: Diskusia.
Školský pohár 2012/2013.
Ján Kováčik:
Informoval ostatných členov VV SFZ o zrealizovanom projekte Školského pohára 2012/2013, ktorý
sa opäť tešil obrovskému záujmu škôl o toto podujatie. Zúčastnilo sa ho celkovo 1045
chlapčenských a 485 dievčenských družstiev. Tento projekt ma mimoriadne vysoký potenciál aj do
ďalších rokov.
XXVII. Kongresu UEFA, 24. mája 2013, Londýn.
Karol Belaník:
Doplnil správu generálneho sekretára SFZ o účasti zástupcov SFZ na kongrese UEFA o informáciu,
že prezident UEFA Michale Platini na tomto podujatí vyzdvihol špičkovú organizáciu ME U17 na
Slovensku. Rovnako vyjadril názor, že Slovensko má potenciál na organizovaní obdobných
turnajov aj v budúcnosti.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 05. júna 2013 v Bratislave:
Uznesenie č. 78/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment
Uznesenie č. 79/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o podpise zmluvy medzi SFZ a MŠVVaŠ SR.
2) VV SFZ schvaľuje Jána Kováčika, Jozefa Klimenta, Richarda Havrillu, Milana Vojteka,
Jána Liptáka, Ladislava Liptáka, Silviu Štefánikovú a Petra Dedíka za členov pracovnej
skupiny pre verejné obstarávanie v projekte výstavby štadiónov.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 80/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh nájomných zmlúv medzi SFZ a AQUAPARK Poprad, s.r.o. v projekte NTC Poprad.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 81/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie zmluvy medzi SFZ a OFK Dunajská Lužná v
projekte ženského tréningového centra.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 82/13 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o Licenčnom konaní 2012/2013 - o rozhodnutí
Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK).
T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 83/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie správu o licenčnom cykle za súťažný ročník 2012/2013.
2) VV SFZ berie na vedomie udeľovanie licencií pre súťaže UEFA a Corgoň ligu súťažného
ročníka 2013/2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 84/13 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.
T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 85/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Licenčného štandardu s prílohami.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 86/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zásad a princípov riadenia klubového licenčného systému a procesu
monitorovania klubov v podmienkach SFZ.
T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 87/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Štatútu LcK SFZ s pripomienkou vznesenou na
zasadnutí VV SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 88/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na rozšírenie republikových súťaží žien a žiačok pre súťažný ročník
2013/2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Juraj Jánošík
Uznesenie č. 89/13 VV SFZ:
1) VV SFZ volí Miroslava Berzedyho za člena RK SFZ.
2) VV SFZ ukladá svojím členom, aby v termíne do 15. júna 2013 zasielali návrhy na člena do
RK Slovenského futsalu.
3) VV SFZ ukladá zástupcom ÚLK, aby v termíne do 2. júla 2013 (najbližšieho zasadnutia VV
SFZ) určili svojho zástupcu v RK SFZ v zmysle čl. 56 ods. 2 stanov SFZ.
T: v texte

Z: v texte
Uznesenie č. 90/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie späťvzatie návrhu na odvolanie člena KR SFZ Ing. Romana
Csabaya.
2) VV SFZ ustanovuje Ing. Viliama Vaisa za člena KR SFZ.
T: ihneď
Z: členovia VV SFZ
Uznesenie č. 91/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2013.
T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 92/13 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre Jána Žitňana.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre Tibora Krajkoviča,
Milana Rojka a Miroslava Vlka.
3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre Pavla Gádošiho.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Ladislav Gádoši
Uznesenie č. 93/13 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o záveroch zasadnutia z 38. Kongresu UEFA (24. mája 2013
v Londýne) a 63. Kongresu FIFA (30.-31. mája 2013 na Mauríciu).
T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 94/13 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje vytvorenie hranice medzi II. ligou Západ a Východ od súťažného
ročníka 2014/2015 podľa predloženého návrhu SsFZ.
2) VV SFZ ukladá ŠTK SFZ, aby v zmysle schváleného návrhu hranice medzi II. ligou Západ
a Východ pripravila návrh Rozpisu slovenských republikových súťaží vo futbale 2013/2014.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Jozef Paršo
Ján Panák
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