Zápisnica č. 10/13 zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ konaného
dňa 5. novembra 2013 v Bratislave.
Prítomní:

Ján Kováčik – prezident SFZ
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
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 legislatívno-právne otázky

Ospravedlnení:

Dušan Tittel – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Jozef Valovič – zástupca ÚLK
Ivan Nemečkay – zástupca ÚLK

Prizvaní:

Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Ján Kozák – reprezentačný tréner SR A
Ivan Galád - reprezentačný tréner SR U21
Juraj Kuráň – predseda Rozhodcovského súdu SFZ
Marek Majtán – zástupca klubu MŠK Žilina
Jaroslav Rybánsky – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Peter Dedík – projektový manažér SFZ

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Kontrola plnenia uznesení.
Vyhodnotenie zápasov reprezentácie SR A.
Vyhodnotenie zápasov reprezentácie SR U21.
Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Schvaľovanie návrhu súťažných podkladov pre verejné obstarávanie, vrátane
oznámenia o vypísaní verejného obstarávania v projekte výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
Informácia o ukončení realizácie I. fázy projektu NTC Poprad, schvaľovanie
návrhu dodatku zmluvy o dielo medzi SFZ a SCORP, s.r.o.
Schvaľovanie návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity
payment za súťažný ročník 2012/13.
Schvaľovanie návrhu na doplnenie programu konferencie SFZ.
Správa audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012,
schvaľovanie návrhu na audítora pre SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2013.
Správa o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012 a Správa o
hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie január-september 2013.
Prerokovanie návrhu na novelizáciu stanov SFZ.
Prerokovanie návrhu štatútu a rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu SFZ.
Schvaľovanie návrhu Disciplinárneho poriadku SFZ.
Schvaľovanie návrhu na doplnenie člena v Disciplinárnej komisií SFZ,
schvaľovanie návrhu na predĺženie poverenia vedením disciplinárnej komisie

16.
17.
18.
19.

SFZ.
Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných
zmenách v kluboch.
Schvaľovanie návrhu na vytvorenie reprezentácie dievčat SR U15.
Prerokovanie zámeru na reorganizáciu Slovnaft cup-u od súťažného ročníka
2014/15.
Diskusia.

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 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.
Na zasadnutí bol predložený návrh novely štatútu a rokovacieho poriadku RS SFZ vypracovaný
predsedom RS SFZ. Zároveň bol členom VV SFZ predložený aj návrh riešenia na vytvorenie
komory pre rozhodovanie sporov.
Uznesenie č. 27/13 VV SFZ:
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
Úloha trvá.
Predseda Etickej komisii SFZ predložil prvý návrh Štatútu pre udeľovanie ceny Fair play MUDr.
Ivana Chodáka. Podľa jeho vyjadrenia by mal byť štatút prílohou Etického kódexu SFZ. Na návrhu
sa stále pracuje.
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 GS 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.
GS SFZ informoval, že zámerom je sprofesionalizovať komisie tak, že by vznikli panely expertov
podľa vzoru holandského futbalového zväzu.
Uznesenie č. 109/13
1) VV SFZ podmienečne schvaľuje za riadnych členov SFZ: OZ FK Košická Belá, ŠK Andovce,

FK pri Spojenej škole, Školská 535/5, Lendak, FK Vinohrady Choňkovce, ŠK Králická Tiesňava,
FC Výber z Trnavy, ŽFK v Bánovciach nad Bebravou, MŠK Považská Bystrica, s.r.o.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ, aby predložené žiadosti o prijatie za riadneho člena predložil na
schválenie na jesennú konferenciu SFZ.
Úloha trvá.
GS SFZ informoval, že žiadosti o prijatie za riadneho člena budú predložené na schválenie na
konferenciu SFZ konanú dňa 22. novembra 2013.
Uznesenie č. 128/13 VV SFZ:
1) VV SFZ neschvaľuje žiadosť SF o navýšenie príspevku pre Slovenský futsal pri príležitosti
organizovania kvalifikačného barážového stretnutia Slovensko – Chorvátsko.
2) VV SFZ podmieňuje poskytnutie akéhokoľvek finančného príspevku pre SF nasledovným
zabezpečením a súčinnosťou zo strany SF:
a) predložením nových stanov SF schválených konferenciou SF dňa 1. júna 2013 Legislatívnoprávnemu oddeleniu SFZ v zmysle čl. 74 ods. 9 stanov SFZ,
b) úpravou štatútu komisie futsalu na návrh predsedu,
c) predložením účtovnej závierky SF za obdobie od 1.7.2012 až 30.6.2013 vrátane evidencie
všetkých neuhradených záväzkov SF k 31.8.2013 a úplného znenia všetkých platných písomných
zmlúv vrátane príloh a dodatkov k 31.8.2013 ekonomickému oddeleniu SFZ a Revíznej komisii
SFZ,
d) poskytnutím maximálnej súčinnosti zo strany SF za pomoci IT oddelenia SFZ s presunom 10
družstiev najvyššej slovenskej súťaže vo futsale do ISSF systému tak, aby jej 1. kolo konané 27. a
28. septembra 2013 mohlo byť zahrnuté v ISSF.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
GS SFZ informoval, že zástupcovia SF plnia úlohy vyplývajúce z uznesenia priebežne.
Uznesenie č. 129/13 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na vypracovanie projektu s názvom „Koncepcia rozvoja na Slovensku“.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ a technickému riaditeľovi SFZ vypracovať a predložiť na novembrové
zasadnutie VV SFZ štruktúru projektu z hľadiska cieľov a úloh v jednotlivých oblastiach, z
hľadiska obsahu, časového harmonogramu, financovania a personálneho zabezpečenia.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Ján Greguš
Úloha trvá.
Dokument bude predložený VV SFZ na decembrové zasadnutie.
Uznesenie č. 140/13 VV SFZ:
1) VV SFZ zvoláva konferenciu SFZ na 22. november 2013 do Popradu.
2) VV SFZ odporúča predložený návrh programu konferencii SFZ.
3) VV SFZ ukladá Únii ligových klubov a regionálnym futbalovým zväzom, aby do novembrového
zasadnutia VV SFZ predložili svojho kandidáta na člena volebnej komisie.
4) VV SFZ odporúča konferencii SFZ schváliť navrhovaných kandidátov za členov mandátovej
komisie a návrhovej komisie.
5) VV SFZ odporúča nominovaným členom mandátovej komisie a návrhovej komisie, aby sa stretli
pred uskutočnením konferencie SFZ a navrhli si predsedu svojej komisie spomedzi seba.
T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Úloha z bodu 3 je splnená.
Predsedovia RFZ a prezident ÚLK predložili návrhy na členov Volebnej komisie (BFZ – Ondrej
Trnovský, ZsFZ – Anton Obert, SsFZ – Viliam Veis, VsFZ – Gabriel Sekereš, ÚLK – Michal
Budovec).
Uznesenie č. 142/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o právnoorganizačných zmenách v kluboch.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do Smernice o právno-organizačných zmenách v
kluboch odôvodnené a akceptovateľné pripomienky, ktoré vzídu zo zasadnutia VV SFZ.
T: ihneď
Z: Peter Sepeši
Úloha z bodu 2 je splnená.
Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch bola predložená na zasadnutí ako osobitný
bod programu.
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.
K bodu 3: Vyhodnotenie zápasov reprezentácie SR A.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kovačik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR A Jána
Kozáka. Ten hneď na úvod poďakoval členom VV SFZ za prejavenú dôveru a ustanovenie do
funkcie. Potom sa dostal k hodnoteniu. Po ustanovení do funkcie bola prvá úloha vytvoriť
realizačný tím. Po konzultáciách s členmi realizačného tímu (MUDr. Baťalík - doktor, Róbert
Tomaschek - logistika), ktorých sa rozhodol ponechať vo funkciách a analýze iných realizačných
tímov popredných európskych družstiev sa rozhodol, že štruktúra zostane oproti predošlému
obdobiu nezmenená. Až na základe nasledujúceho obdobia sa rozhodne, či sa štruktúra bude meniť,
alebo nie.
Súčasné zloženie realizačného tímu:
Hlavný tréner: Ján Kozák
Asistent trénera: Štefan Tarkovič
Tréner brankárov: Miroslav Seman
Kondičný tréner: Martin Rusňák
Technicky vedúci: Róbert Tomaschek
Kustód: Ján Beniak
Doktori: Ján Baťalík, Vladimír Pener
Masér: Mário Prelovský
Masér – fyzioterapeut: Peter Hečko
Fyzioterapeut: Marián Drinka
Videotechnik: Michal Slyško
Zápasy:
Rumunsko – Slovensko 1:1 (1:0) – gól Šesták.
Zápas splnil očakávanie. Proti veľmi kvalitnému a kompaktnému súperovi (RUM bude hrať baráž
s GRE) sme odohrali kvalitný a vyrovnaný zápas. Hlavne v druhom polčase sme podali kvalitný
výkon, keď v jeho závere sme pri lepšej koncentrácii a väčšej snahe isť za víťazstvom mohli tento
zápas aj vyhrať.
BiH – Slovensko 0:1 (0:0) - gól Pečovský

Nastúpili sme proti súperovi s druhým najkvalitnejším útokom zo všetkých asociácii v kvalifikácii
na MS (Džeko, Ibiševič, Misimovič, Pjanič a Salihovič). Na zápas sme sa kvalitne pripravili
a zvládli ho víťazne. Hráči podali kolektívny, bojovný a oduševnený výkon, za ktorý boli odmenení
víťazstvom.
Slovensko – BiH 1:2 (1:0) – gól Hamšík
V prvom polčase hráči podali najkvalitnejší výkon zo všetkých doterajších zápasov. Navyše sme
dali gól a mali zápas doviesť do víťazného konca. V druhom polčase to už z našej strany nebol
optimálny výkon, horšie sme sa pohybovali, čo súper aj vďaka veľkej podpore a energii ich
fanúšikov na Žilinskom štadióne využil a otočil zápas na 1:2.
Grécko – Slovensko 1:0 (1:0)
Zápas, v ktorom sme chceli potvrdiť dobré výkony proti BiH. Úvod sme mali slabší, potom sme sa
Grécku herne vyrovnali a v čase, keď sme začali zápas kontrolovať, sme si dali nešťastný vlastný
gól. V druhom polčase sme sa ešte snažili o návrat do zápasu, ale Gréci už náskok kvalitnou
defenzívnou hrou ustrážili. Zápas sme nezvládli po stránke osobnej disciplíny (4 hráči na základe
trestov nemohli nastúpiť v LOT, Škrteľ pravdepodobne aj dlhšie).
Lotyšsko – Slovensko 2:2 (0:2) – góly Jakubko, Saláta
Vstup do zápasu sme mali excelentný, 2x sa nám podarilo kvalitne zrealizovať nacvičený rohový
kop a dať dva góly. Prvý polčas sme boli aktívni, vytvárali si šance a súpera nepúšťali do zápasu.
Kontrolovali sme hru aj vývoj zápasu. Druhý polčas bol pravý opak prvého. Začali sme chybou,
ktorú súper potrestal gólom a znížil na 1:2. Prestali sme sa pohybovať, súper „pritvrdil“ hru, na čo
sme nedokázali správne reagovať a súper začal v zápase dominovať. Nakoniec sa mu podarilo
vyrovnať v nadstavenom čase po rohovom kope.
Rámcová analýza zápasov:
Pozitíva:
1. Zlepšenie výkonnosti družstva.
2. Atmosféra počas zrazov.
3. Postoj hráčov k reprezentácii.
4. Opakujúce sa vynikajúce výkony viacerých hráčov.
5. Kvalitné zápasy s top družstvami.
6. Päť gólov v štyroch zápasoch proti kvalitným obranám súperov (okrem LOT).
7. Vykryštalizovanie užšej skupiny hráčov, na ktorých sa budeme v nasledujúcej kvalifikácii
spoliehať.
8. Spoznanie charakterových a ľudských predností, ale aj nedostatkov hráčov.
Negatíva:
1. Nie sme schopní dlhodobejšie vyhrávať, resp. neprehrávať zápasy, ktoré máme dobre
rozohrané.
2. Individuálna nedisciplinovanosť niektorých hráčov (zápas s Gréckom).
3. Hráči, ktorí pravidelne nehrávajú, nie sú schopní zopakovať výkon v rámci dvoch zápasoch
v slede, resp. v jednom zápase (rozdielne polčasy).
Úlohy pre nasledujúce obdobie:
Počas jednotlivých reprezentačných zrazov sme si stanovili nasledujúce základné ciele:
1. Vytvoriť konkurencieschopný realizačný tím.
2. Zoznámiť sa s hráčmi a ľudsky ich spoznať.
3. Vyprofilovať hráčsky káder a kostru družstva pre kvalifikáciu ME.
4. Overiť výkonnosť hráčov v prípravnom, ale hlavne kvalifikačných zápasoch.
5. Zistiť reakciu hráčov na tréningové a zápasové podnety počas zrazu, ako východisko pre ďalšie

reprezentačné zrazy.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení zápasov reprezentácie SR A.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Vyhodnotenie zápasov reprezentácie SR U21.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kovačik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U21 Ivana
Galáda. Ten hneď v úvode vyzdvihol spoluprácu s reprezentačným trénerom SR „A“ Jánom
Kozákom, ktorý sa aktívne zaujíma o aktuálnu situáciu v tíme SR U21. Ocenil pracovnú aktivitu
realizačného tímu a atmosféru počas zrazov, ktorá bola veľkým predpokladom pre úspešné
výsledky. Dôraz kládol na disciplínu, pri prvom náznaku jej porušenia situáciu riešil na základe
stanovených pravidiel. Prejavila sa spoločná práca a vzťah k reprezentácii Slovenska. Napr. v
zápase s Gruzínskom hráči síce neponúkli atraktívnu kombinačnú hru, ale je potrebné oceniť
taktickú disciplínu a veľkú túžbu po víťazstve. Počas zápasu si hráči pomáhali, svoje chyby
nahrádzali bojovnosťou, koncentráciou a disciplínou. Hráči absolvovali na každom zraze aj
vzdelávacie programy v taktike a motivácii.
Pri vedení reprezentácie SR U21 si od začiatku stanovil tieto priority:
- vzťah hráčov k národnému tímu,
- športové výsledky,
- príprava hráčov pre reprezentáciu SR „A“
Kvalifikačné zápasy:
Luxembursko U21 – Slovensko U21 1:7 (0:5)
Slovensko U21 – Gruzínsko U21 1:0 (1:0)
Škótsko U21 - Slovensko U21 2:1 (2:0)
Slovensko U21 - Luxembursko U21 3:0 (0:0)
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení zápasov reprezentácie SR U21.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o priebehu projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov. Na základe uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 a
uznesenia vlády SR č. 402 z 10. júla 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania
futbalových štadiónov v rokoch 2013 – 2022 bola schválená dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške
4 500 000,- eur každoročne počas 10 kalendárnych rokov počnúc rokom 2013. Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu č. 2013 – 12 „Futbalové štadióny“ na prvú tranžu finančných prostriedkov v objeme 4 500 000,- eur s termínom
prihlásenia do 1. novembra 2013.
1. Uzatvorenie dodatku č. 2 k zmluve s ministerstvom

Po viacerých opakovaných rokovaniach s ministerstvom bude podpísaný dodatok č. 2 k hlavnej
zmluve o podmienkach financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových
štadiónov na roky 2013 – 2022 s tým, že predmetom tohto dodatku bude najmä doplnenie
samostatného článku, ktorý bude upravovať práva a povinnosti SFZ v prípade, že nebude priamo
prijímateľom dotácie a prijímateľom dotácie bude vlastník alebo dlhodobý nájomca štadióna
(prípad Senice, Myjavy a Zlatých Moraviec). Uzatváranie dodatku je v súčasnosti vo fáze prípravy
konkrétnej textácie návrhu dodatku.
2. Uzatvorenie zmlúv o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby
futbalového štadióna v Myjave a Senici
Spartak Myjava a OMS Senica, ako subjekty, ktoré budú realizovať výstavbu futbalového štadióna
v Myjave a Senici, budú priamo žiadateľom o poskytnutie dotácie od ministerstva. Za účelom
úpravy vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z realizácie týchto investícií SFZ uzavrelo dňa
21.októbra 2013 so Spartakom Myjava a dňa 23. októbra 2013 s OMS Senica dohodu o spolupráci
(predmetom dohody je najmä ingerencia SFZ v procese realizácie investície a zakotvenie práva
využívať futbalové štadióny po dobu 20 rokov). Zároveň dal SFZ týmto subjektom súhlas s
predložením žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva tak, aby svoje
žiadosti stihli podať do 1.novembra 2013.
3 . Zabezpečenie kapitálovej účasti vo výške 51% základného imania v spoločnosti City
Arena, a.s.
SFZ má v súčasnosti so spoločnosťou City Arena, a.s. podpísanú dohodu o spolupráci pri realizácii
rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Trnave. Po opakovaných
rokovaniach a komunikácii so zástupcami spoločnosti City Arena, a.s. a ministerstva (naposledy
dňa 17. októbra 2013 na pôde ministerstva) sa definitívne doriešil spôsob financovania
rekonštrukcie štadióna v Trnava. Žiadateľom a prijímateľom dotácie zo štátneho rozpočtu bude
SFZ, ktorý bude následne refundovať City Arene, a.s. oprávnené výdavky vynaložené na výstavbu
štadióna v Trnave za súčinnosti SZRB, a.s., ktorá bude poskytovateľom úverových zdrojov na
predfinancovanie tohto štadióna. Zároveň sa SFZ so spoločnosťou City Arena, a.s. dohodol na
kapitálovom vstupe SFZ s tým, že majetková účasť SFZ v tejto spoločnosti bude 51%. V súčasnosti
sú predmetom negociácie podmienky vstupu SFZ do spoločnosti City Arena, a.s. a vychádzajúc
z dohodnutých podmienok budú pripravené všetky dokumenty potrebné na kapitálový vstup SFZ do
City Arena, a.s. Dokumentácia ohľadne kapitálového vstupu bude ešte pred realizáciou
kapitálového vstupu predložená na posúdenie Ekonomickej komisii SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Schvaľovanie návrhu súťažných podkladov pre verejné obstarávanie, vrátane
oznámenia o vypísaní verejného obstarávania v projekte výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kovačik. Prizval na zasadnutie projektového manažéra SFZ Petra
Dedíka, ktorý chronologicky prešiel procesom o vypísaní verejného obstarávania:
1. Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 5.6.2013 schválil pracovnú skupinu pre
verejné obstarávanie v projekte výstavby štadiónov zložení: Ján Kováčik – prezident, Jozef
Kliment – generálny sekretár, Richard Havrilla – 1. viceprezident (člen VV SFZ), Milan
Vojtek – manažér Klubového licenčného systému, Ján Lipták – predseda Revíznej komisie,

Ladislav Lipták – predseda Komisie pre štadióny a ihriská, Silvia Štefániková – riaditeľka
Ekonomického úseku, Peter Dedík – projektový manažér SFZ.
2. Proces vyhlásenia a realizácie verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ostatnými právnymi predpismi súvisiacimi s verejným obstarávaním,
zabezpečuje pre SFZ na základe Zmluvy o spolupráci Ing. Helena Polónyi – QA, ako
oprávnená osoba – školiteľka Úradu pre verejné obstarávanie.
3. Dňa 12.7.2013 schválila Konferencia SFZ „Návrh rozdelenia finančných prostriedkov z
dotácie MŠVVaŠ SR na projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových
štadiónov na roky 2013 – 2022“.
4. Pracovná skupina, ustanovená VV SFZ za účelom prípravy podkladov pre verejné
obstarávanie („VO“) v projekte výstavby futbalových štadiónov (ďalej aj „FŠ“), sa následne
stretla doposiaľ 3-krát (18.7.2013, 3.9.2013, 17.10.2013) za účelom:
• prerokovania spôsobu poskytnutia dotácie na jednotlivé štadióny,
• prípravy podkladov na rokovania zástupcov SFZ s predstaviteľmi miest (obce) a FK,
• prípravy návrhu súťažných podkladov a podmienok účasti vo VO.
5. Dňa 21.8.2013 boli ukončené rokovania zástupcov SFZ s predstaviteľmi miest (obce) a FK,
v rámci ktorých boli okrem iného prerokované:
• zámer a predmet rekonštrukcie/výstavby zo strany SFZ – predmetu VO,
• zámer a predmet rekonštrukcie/výstavby zo strany jednotlivých miest, futbalových
klubov resp. investorov (podmienka spolufinancovania vo výške 40% z celkového
rozpočtu),
• harmonogram rekonštrukcie/výstavby jednotlivých štadiónov,
• kompletná analýza majetkovo-právnych vzťahov (pozemok, štadión),
• rozpočet celkovej rekonštrukcie/výstavby jednotlivých štadiónov,
• ďalšie podmienky realizácie projektu stanovené SFZ a vládou SR, a to najmä
infraštrukturálne kritériá a podmienky bezodplatného využitia FŠ pre potreby
futbalových reprezentácií SR.
6. Predstavitelia všetkých miest a obce Podbrezová, ako aj jednotlivých futbalových klubov,
deklarovali svoj záujem zúčastniť sa projektu pripraveného SFZ a schváleného vládou SR.
7. Závermi jednotlivých rokovaní sa zaoberala uvedená pracovná skupina, na základe čoho bol
upresnený zoznam 16 štadiónov, na ktorých bude SFZ financovať výstavbu tribún, resp.
sedačiek.
8. S ohľadom na efektívnosť projektu z hľadiska kvalitatívneho, finančného a
administratívneho, ako aj v súlade s požiadavkami UEFA, týkajúcimi sa konštrukcií tribún,
schválila pracovná skupina zámer, že výstavba tribún na jednotlivých štadiónoch bude
realizovaná:
• vo forme modulových montovaných tribúnových systémov s pevnými základmi
(predmet VO),
• vrátane dodávky a montáže sklopných sedadiel (s možnosťou variantu pevných
sedadiel),
• jedným dodávateľom, a to víťazom VO.
9. Dňa 16.10.2013 schválila pracovná skupina pre VO v projekte výstavby štadiónov konečnú
verziu podmienok účasti vo VO a súťažných podkladov, ktorých prílohou sú Rámcová
dohoda a vzorová Zmluva o dielo.
10. V rámci podmienok účasti vo VO schválila pracovná skupina v súlade so zákonom č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nasledujúce požiadavky:
• zloženie zábezpeky na viazanosť ponuky,

•
•
•

prísľub banky na financovanie predmetu zákazky (výstavba montovaných tribún s
pevným základom a sedadiel),
obrat za obdobie posledných hospodárskych 3 rokov v predmete zákazky,
zoznam uskutočnených prác za obdobie posledných 5 rokov.

11. Za účelom porovnania predložených ponúk schválila pracovná skupina nasledujúci zoznam
a váhy jednotlivých kritérií: cena – 50, hmotnosť konštrukcie – 20, lehota výstavby – 10,
objem priestoru pod tribúnou – 10, čas montáže tribúny s kapacitou minimálne 2000
sedadiel – 10.
12. V rámci prílohy súťažných podkladov (Rámcová dohoda a vzorová Zmluva o dielo)
schválila pracovná skupina nasledujúce podmienky:
• pre stanovenia konečnej ceny diela je záväzná jednotková cena na 1 sedadlo na
príslušný typ tribúny v zmysle ponuky predloženej uchádzačom
• zádržné vo výške 10% z celkovej sumy bez DPH (zadržané z každej čiastkovej
faktúry), vrátenie 80% zádržného do 30 dní po odstránení vád zistených na základe
kolaudačného konania, 20% po uplynutí doby 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
• zmluvné pokuty a úroky z omeškania v štandardnej výške 0,05% za každý deň
omeškania prác, resp. omeškania úhrady faktúr
13. SFZ uzatvorí s víťazom súťaže predmetnú Rámcovú dohodu, na základe ktorej budú
následne pripravované, podpísané a realizované Zmluvy o dielo medzi dodávateľom diela a
majiteľmi (dlhodobými nájomcami) jednotlivých štadiónov, a to za podmienky, že bude
vopred podpísaná Zmluva o spolupráci medzi SFZ a majiteľmi jednotlivých štadiónov, ktorá
určí všetky vzájomné podmienky a povinnosti oboch strán.
14. Dňa 17.10.2013 bol predseda Ekonomickej komisie SFZ (ďalej aj „EkK SFZ“) oboznámený
so všetkými uvedenými materiálmi. Jeho pripomienky k Rámcovej dohode, resp. vzorovej
Zmluve o dielo boli do návrhu súťažných podkladov zapracované.
15. Následne prerokovala EkK SFZ na svojom zasadnutí dňa 25.10.2013 postup prípravy a
obsah súťažných podkladov, vrátane oznámenia o vyhlásení VO, k čomu prijala tieto
uznesenia:
• Uznesenie č. 7 „Členovia EkK SFZ berú na vedomie Správu o priebehu realizácie
projektu výstavby futbalových štadiónov“,
• Uznesenie č. 8 „EkK SFZ schvaľuje postup prípravy súťažných podkladov pre VO“,
• Uznesenie č. 9 „EkK SFZ navrhuje, aby Výkonný výbor SFZ na svojom najbližšom
zasadnutí zaviazal pracovnú skupinu SFZ pre VO, aby konkrétne rámcové zmluvy
a zmluvy o dielo vyplývajúce z realizácie projektu výstavby futbalových štadiónov
predkladal na posúdenie EkK SFZ v dostatočnom predstihu“.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh súťažných podkladov pre verejné obstarávanie, vrátane oznámenia
o vypísaní verejného obstarávania v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Informácia o ukončení realizácie I. fázy projektu NTC Poprad, schvaľovanie
návrhu dodatku zmluvy o dielo medzi SFZ a SCORP, s.r.o.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kovačik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi

Dedíkovi, ktorý informoval o ukončení realizácie I. fázy projektu NTC Poprad a o dodatku zmluvy
o dielo medzi SFZ a SCORP, s.r.o., ktorý vyplynul z ukončenia projektu.
V priebehu októbra bolo vydané kolaudačné rozhodnutie k stavbe NTC Poprad – 1. etapa a zároveň
bolo dielo po ukončení všetkých prác, odstránení vád a nedorobkov oficiálne prevzaté zo strany
SFZ ako objednávateľa od zhotoviteľa diela spoločnostii SCORP,s.r.o. Následne prebehlo
materiálne zabezpečenie a vybavenie NTC Poprad. Dokončená bola aj hotelová a reštauračná časť,
realizovaná investorom AQUAPARK Poprad.
Vzhľadom k tomu, že na základe realizačnej projektovej dokumentácie neboli niektoré časti diela
realizované, znížil sa pôvodný zmluvný rozpočet o sumu vo výške 79.829,05 EUR. Zároveň však
na základe vyjadrení úradov verejnej správy a iných subjektov k projektovej dokumentácii, ako aj
dodatočných požiadaviek SFZ, vyplývajúcich z priebežného stavu realizácie diela, bolo nevyhnutné
rozšírenie predmetu diela o niekoľko nových prác, výhradne však v zmysle Zmluvy o dielo medzi
SFZ a SCORP, s.r.o. Okrem iného bolo potrebné vybudovať novú vodovodnú prípojku, kanalizačnú
prípojku, retenčnú nádrž pre zadržanie vody z drenážneho systému ihriska, zabezpečíť výmenu
bleskozvodu, upraviť zámer realizácie predĺženia strechy tribúny a zámer realizácie potrubného
prepoja medzi AQUAPARK-om a futbabovým štadiónom, Uvedené naviac práce činia sumu vo
výške 139.829,10 EUR.
V zmysle uvedených skutočností bol členom VV SFZ predložený na schválenie návrh dodatku č. 1
k Zmluve o dlelo medii SFZ a SCORP, s.r,o., ktorý bol spracovaný v súlade s predmetnou Zmluvou
o dielo, a na základe ktorého sa celkový rozpočet 1. etapy výstavby NTC Poprad navýši o sumu
60.000,05 EUR.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o ukončení realizácie I. fázy projektu NTC Poprad.
2) VV SFZ schvaľuje návrh dodatku zmluvy o dielo medzi SFZ a SCORP, s.r.o.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity payment
za súťažný ročník 2012/13.
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Predstavil návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z fondu
UEFA Solidarity Payment vo výške 280 540,- Eur za súťažný ročník 2012/2013. Finančné
prostriedky sú určené účelovo na mládežnícke družstvá prvoligových (Corgoň ligových) a
druholigových futbalových klubov, prípadne pre futbalové kluby, ktoré nemajú seniorské družstvá v
najvyšších súťažiach, ale mládežnícke družstvá hrajú 1.LSD/LMD. Dotácia je rozdelená do troch
skupín:
- 1. liga seniori (Corgoň liga),
- 2. liga seniori,
- 1. a 2. liga seniori nehrajú, ale mládežnícke družstvá hrajú 1. LSD/LMD.
V prvej skupine (Corgoň liga) je návrh na výšku finančných prostriedkov pre všetky futbalové
kluby rovnaký vo výške 16 500,- Eur.
V druhej skupine (2. liga) je návrh na výšku finančných prostriedkov pre futbalové kluby rovnaký
vo výške 6 500,- Eur.
V tretej skupine (I.LSD/LMD) je len jeden futbalový klub Spišská Nová Ves. Návrh na pridelenie
finančných prostriedkov je 4 540,- Eur.
Tieto finančné prostriedky sú určené výhradne na rozvoj mládežníckeho futbalu a ich použitie je
prísne viazané na účely materiálneho a organizačného zabezpečenia chodu mládežníckych
družstiev. Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov je v súlade s usmernením UEFA. Nakoľko

sa jedná o vytvorenie nadštandardných podmienok pre mládežnícke družstvá je nevyhnutné, aby
boli finančné prostriedky účelovo použité v období do 15.9.2014 na:
 zimné a letné sústredenia,
 prenájom telocviční, športových hál v zimnom období,
 prenájom kvalitných tréningových plôch,
 nákup diagnostických pomôcok (športester 5 - 10 ks),
 nákup metodických pomôcok (magnetické tabule, denník trénera na CD, odbornú literatúru,
odborné videokazety),
 nákup tréningových pomôcok (kužele, výtyčky, švihadlá, prekážky, odrazové steny),
 regeneráciu hráčov (sauna, bazén, doplnková výživa, vitamíny, iontové nápoje),
 vyšetrenia zranených hráčov + rehabilitáciu (magnetická rezonancia, ultrazvuk, laser),
 športový materiál,
 náklady na I. DL (cestovné + stravovanie); v kluboch, ktoré majú ÚTM, je možné na tento
účel použiť maximálne 35% z obdržanej sumy,
 náklady súvisiace s účasťou na medzinárodných turnajoch,
 ubytovanie, stravovanie pre TOP skupinu hráčov (reprezentanti, talentovaní hráči).
Vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov pre doručenie na SFZ bolo určené (vrátane kópií
všetkých účtovných dokladov zahrnutých do vyúčtovania) najneskôr do 30. septembra 2014.
SFZ si vyhradzuje právo kontroly použitia prostriedkov v jednotlivých kluboch. Nedodržanie účelu
použitia môže mať za následok vylúčenie klubu z budúcich prerozdelení, resp. SFZ si vyhradzuje
právo žiadať vrátenie pridelených prostriedkov.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity payment za
súťažný ročník 2012/13.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na doplnenie programu konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí
9.októbra 2013 návrh programu konferencie, ktorá sa bude konať 22. novembra 2013 v Poprade. Od
uvedeného dátumu sa však vyskytla potreba doplniť program konferencie o ďalšie body v zmysle
znenia platných stanov a nových skutočností. Program konferencie by sa mal rozšíriť konkrétne o
tieto body:
a) Správa o činnosti SFZ za obdobie od februárovej konferencie SFZ,
b) Správa revíznej komisie SFZ,
c) Prijímanie čestného člena SFZ,
d) Informácia k prípadu manipulácie výsledkov stretnutí Corgoň ligy a futbalových súťaží na území
Českej republiky,
e) Informácia k zasadnutiu valného zhromaždenia SZTK konaného 27. 9. 2013 v Bratislave,
f) Odovzdávanie bronzových odznakov.
Zároveň je potrebné opraviť bod týkajúci sa predbežných správ o hospodárení, kde namiesto prvého
polroku 2013 je potrebné uviesť január až september 2013.
Na základe opakovaných urgencií predsedu Rozhodcovského súdu SFZ JUDr. Juraja Kuráňa
členovia VV SFZ schválili, aby bol na nadchádzajúcej konferencii SFZ ustanovený za rozhodcu
Rozhodcovského súdu SFZ JUDr. Jozef Maruščák, a teda aby aj program konferencie SFZ bol
doplnený o uvedený návrh.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie programu konferencie SFZ.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Správa audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012,
schvaľovanie návrhu na audítora pre SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2013.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ o výsledkoch správy
nezávislého audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012. Ide o výkaz
ziskov a strát za rok končiaci a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a
účtovných metód, resp. ďalšie vysvetľujúce informácie. Zostavenie účtovnej závierky bolo
vykonané v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. a v súlade s Medzinárodnými
audítorskými štandardami.
Podľa správy audítora, účtovná závierka SFZ a SFZ marketing, s.r.o. poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie SFZ a SFZ marketing, s.r.o. k
31.decembru 2012 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade
so zákonom o účtovníctve.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
za rok 2012.
2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť Ing. Editu Čechovú za audítora pre
SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2013.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Správa o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012 a Správa o
hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie január-september 2013.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ o obsahu správy o
hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012 a obdobie január až september roku 2013.
Hospodárenie SFZ za rok 2012
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT SFZ _ Popis hospodárenia z pohľadu výsledkových účtov
SFZ dosiahol za predmetné hospodárske obdobie celkové výnosy na úrovni 10.306 tis. EUR a
celkové náklady vrátane dane z príjmov právnických osôb na úrovni 9.159 tis. EUR.
Z uvedeného vyplýva, že bol za rok 2012 dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia, čo predstavuje
zisk po zdanení vo výške 1.147 tis. EUR.
ROZPOČET 2012 verzus SKUTOČNOSŤ 2012 – Porovnanie
Celkové výnosy boli v rozpočte plánované na úrovni 8.504 tis. EUR a náklady v sume 8.486 tis.
EUR čo predstavovalo očakávaný výsledok hospodárenia pred zdanením v podobe zisku 18 tis.
EUR.

Dosiahnuté výnosy predstavujú čiastku 10.306 tis. EUR a realizované náklady bez dane z príjmov
PO majú hodnotu 9.156 tis. EUR.
Takto vyčíslený výsledok hospodárenia pred zdanením je v sume 1.150 tis. EUR.
Hospodárenie SFZ za hospodárske obdobie 01-09/2013
SFZ dosiahol predbežne za toto hospodárske obdobie celkové výnosy na úrovni 7.705.849 EUR a
celkové náklady na úrovni 7.691.326 EUR. Z uvedeného vyplýva, že k dátumu 30.9.2013 je
účtovne vykazovaný kladný výsledok hospodárenia, čo predstavuje zisk vo výške 14.523 EUR.
Rozpočet SFZ 2013 verzus skutočnosť 01-09/2013 – porovnanie
Celkové výnosy na rok 2013 boli v rozpočte plánované na úrovni 13.215 tis. EUR a náklady na rok
2013 v sume 11.868 tis. EUR, čo predstavuje očakávaný výsledok hospodárenia pred zdanením v
podobe zisku 1.347 tis. EUR.
Dosiahnuté výnosy za obdobie 01-09/2013 predstavujú čiastku 7.705.849 EUR a realizované
náklady za identické obdobie majú hodnotu 7.691.326 EUR. Takto vyčíslený výsledok
hospodárenia k 30.9.2013 predstavuje zisk v sume 14.523 EUR.
Hospodárenie SFZ marketing, s.r.o. za rok 2012
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT SFZM_ Popis hospodárenia z pohľadu výsledkových účtov
SFZM dosiahol za predmetné hospodárske obdobie celkové výnosy na úrovni 1.953 tis. EUR a
celkové náklady vrátane dane z príjmov právnických osôb na úrovni 1.922 tis. EUR.
Z uvedeného vyplýva, že bol za rok 2012 dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia, čo predstavuje
zisk po zdanení vo výške 31 tis. EUR.
Hospodárenie SFZM za hospodárske obdobie 01-09/2013
SFZM dosiahol predbežne za hospodárske obdobie 01-09/2013 celkové výnosy na úrovni 1.668.125
EUR a celkové náklady na úrovni 1.319.741 EUR.
Z uvedeného vyplýva, že k dátumu 30.9.2013 je vykazovaný kladný výsledok hospodárenia, čo
predstavuje zisk vo výške 348.384 EUR.
Rozpočet SFZM 2013 verzus skutočnosť 01-09/2013 – porovnanie
Celkové výnosy na rok 2013 boli v rozpočte plánované na úrovni 2.379.480 EUR a náklady na rok
2013 v sume 2.155.565 EUR, čo predstavuje očakávaný výsledok hospodárenia pred zdanením v
podobe zisku 223.915 EUR.
Dosiahnuté výnosy za obdobie 01-09/2013 predstavujú čiastku 1.668.125 EUR a realizované
náklady za identické obdobie majú hodnotu 1.319.741 EUR. Takto vyčíslený výsledok
hospodárenia k 30.9.2013 predstavuje zisk v sume 348.384 EUR.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Prerokovanie návrhu na novelizáciu stanov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predkladateľovi návrhu. Člen VV SFZ pre
legislatívno-právne otázky Peter Sepeši predložil návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ z 28. 9.
2012 v znení stanov z 22. 2. 2013, ktorá sa týka najmä doplnenia pojmov, štylistických úprav textu,
odstránenie niektorých aplikačných problémov vyplývajúcich zo znenia platných stanov SFZ a
ustanovenia nového orgánu na zabezpečenia spravodlivosti – komory pre riešenie sporov.
Vytvorenie nového orgánu na zabezpečenie spravodlivosti vyplývalo z uznesenia č. 33/13 VV
SFZ.
K tejto časti novelizácie stanov SFZ bol prizvaný aj právny zástupca MŠK Žilina – Mgr. Marek
Majtán, ktorý bol jedným zo spoluautorov projektu pre vytvorenie nového orgánu na zabezpečenia
spravodlivosti SFZ. Podľa jeho vyjadrenia, vytvorením národnej komory pre riešenie sporov
poskytne SFZ svojim členom ďalšie odborné služby a pomoc pri riešení ich vzájomných sporov,
prispeje k zlepšeniu vymožiteľnosti práva, zvýši transparentnosť a dôveru v rámci slovenského
futbalového, ale aj športového hnutia a zefektívni ekonomickú a právnu istotu subjektov
pôsobiacich v slovenskom futbale. Ako následok ekonomickej a právnej neistoty a ignorácie
princípu zmluvnej stability totiž vznikajú často aj ďalšie mimoriadne škodlivé javy, ako sú
napríklad korupcia a súvisiaca manipulácia športových výsledkov a pod., ktoré je potrebné
eliminovať.
Odborný článok k uvedenej téme je možné nájsť:
http://www.ucps.sk/Komora_SFZ_pre_riesenie_sporov
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na novelizáciu stanov SFZ po
zapracovaní pripomienok vznesených na zasadnutí VV SFZ, vrátane zriadenia komory pre
riešenie sporov SFZ ako nového orgánu pre zabezpečenie spravodlivosti SFZ.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Prerokovanie návrhu štatútu a rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí predsedu Rozhodcovského súdu SFZ
(ďalej len „RS SFZ“) JUDr. Juraja Kuráňa, ktorý s ďalšími členmi RS SFZ vypracoval návrh
štatútu a rokovacieho poriadku RS SFZ. Predseda RS SFZ informoval členov VV SFZ, že návrh bol
vypracovaný v zmysle uznesenia č. Uznesenie č. 47/12 VV SFZ, podľa ktorého:
- VV SFZ schválil návrh na vytvorenie spoločného rozhodcovského súdu SFZ a SZĽH s názvom
Športový súd,
- VV SFZ poveril generálneho sekretára SFZ, aby v súčinnosti s predsedom Rozhodcovského súdu
rokoval vo veci zriadenia Športového súdu s generálnym sekretárom SZĽH,
- VV SFZ uložil v prípade úspešného rokovania a dosiahnutia konsenzu so SZĽH sekretariátu SFZ
zapracovať pojem Športový súd do Stanov SFZ.
Predseda RS SFZ upovedomil členov VV SFZ, že SZĽH opakovane prejavil záujem o vytvorenie
Športového súdu, ktorý by riešil nielen futbalové spory. V súvislosti s novelizáciou stanov SFZ a
návrhom na vytvorenie nového orgánu pre zabezpečenia spravodlivosti SFZ upozornil na to, že je
nutné vymedziť kompetencie a príslušnosť pri rozhodovaní sporov tak, aby bolo zrejmé, ktorý
orgán, čo rozhoduje.
Prezident SFZ Ján Kováčik informoval, že za ostatné obdobie bolo sekretariátu SFZ doručených
niekoľko sťažností na dĺžku konania RS SFZ, ktorá v niektorých prípadoch hraničí s prieťahmi v

konaní. Aj preto sa po konzultácii s predsedami RFZ a zástupcom VV SFZ za legislatívno-právne
otázky rozhodol, že RS SFZ by nemal rozhodovať iné spory ako futbalové. Rovnako tak bol
zamietnutý návrh predložený členom VV SFZ, podľa ktorého by existovali dve samostatné komory
v rámci RS SFZ, konkrétne
a) Komora Futbalového súdu pre rozhodovanie sporov podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o
rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (RS SFZ v dnešnej podobe) bez budúcej
možnosti odvolania sa z neho na Odvolaciu komisiu SFZ,
b) Komora Futbalového súdu pre rozhodovanie sporov mimo zákona č. 244/2002 Z.z. o
rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (podľa pripraveného modelu Komory SFZ pre
rozhodovanie sporov s možnosťou odvolania na odvolaciu komisiu SFZ).
Zdôraznil, že v súčasnosti prebieha proces prípravy návrhu tzv. zákona o športe, predkladateľom
ktorého je MŠVVaŠ SR. V uplynulých dňoch ministerstvo organizovalo pracovné stretnutie za
účasti zástupcov SFZ, SOV, UčPS a MS SR. MŠVVaŠ oslovilo pri legislatívnej tvorbe zákona o
pomoc uvedené subjekty, a tak v rámci tohto procesu má SFZ mnohopočetné legislatívne
zastúpenie. Zúčastnení sa dokázali zhodnúť na zásadných princípoch tvorby nového zákona i
návrhu koncepcie. Jednou z kľúčových otázok je potreba vytvorenia Športového rozhodcovského
súdu zriadeného pre všetky športové odvetvia na Slovensku zriadeného od 1.1.2015 ako orgánu sui
generis. V zmysle uvedeného sa vyjadril, že v prípade naplnenia legislatívneho plánu ministerstva a
vytvorenia Športového rozhodcovského súdu by RS SFZ zanikol.
Napokon dodal, že z iniciatívy ZsFZ, SsFZ a VsFZ bude predložený návrh, aby stanovy SFZ boli
upravené tak, že voľba predsedu RS SFZ bude spadať pod právomoc konferencie SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ ruší uznesenie č. 47/12 VV SFZ, s tým, že Rozhodcovský súd SFZ nebude
rozhodovať spory iných športových odvetví.
2) VV SFZ ukladá Legislatívno-právnemu oddeleniu SFZ, aby v súčinnosti s členom VV SFZ
za legislatívno-právne otázky, s predsedom Legislatívno-právnej komisie SFZ a predsedom
Rozhodcovského súdu SFZ upravili stanovy SFZ (čl. 65-67), rokovací poriadok a štatút
Rozhodcovského súdu SFZ v zmysle uznesenia č. 1 a pripomienok vznesených na zasadnutí
VV SFZ.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Schvaľovanie návrhu Disciplinárneho poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predkladateľovi návrhu Disciplinárneho
poriadku SFZ (ďalej len „DP“) Petrovi Sepešimu. Ten informoval členov VV SFZ, že predkladaný
návrh DP je zosúladený so stanovami SFZ a tiež s disciplinárnym poriadkom FIFA.
Návrh DP vychádza z konceptu Priestupkového zákona, ktorý v sebe zahŕňa tak hmotnú ako aj
procesnú časť. Oproti pôvodnému DP je návrh rozdelený na štyri časti.
Prvá časť obsahuje výklad pojmov, pôsobnosť DP, druhy disciplinárnych opatrení, ktoré sú
zosúladené s novými stanovami SFZ, druhy ochranných opatrení, ukladanie a výkon
disciplinárnych opatrení ako aj ochranných opatrení, ktoré môžu byť uložené aj ako preventívne
opatrenia ešte pred rozhodnutím vo veci. Významnou je zmena počítania žltých kariet a následné
pozastavenie športovej činnosti.
V druhej časti sú definované jednotlivé skutkové podstaty disciplinárnych previnení, ktoré boli
v pôvodnom DP uvedené v prílohe, pričom v predkladanom návrhu sú oproti pôvodnému DP
doplnené o nové konania (porušenia), za ktoré je možné previnilcovi uložiť disciplinárne opatrenie.

V tretej časti je upravené samotné konanie o disciplinárnych previneniach, a to pred disciplinárnou
komisiou ako prvostupňovým orgánom a následne aj pred odvolacou komisiou, ako
druhostupňovým orgánom,
V poslednej štvrtej časti je upravená platnosť disciplinárnych previnení uložených pred účinnosťou
nového DP a stanovená je účinnosť DP.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Disciplinárneho poriadku SFZ.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na doplnenie člena v Disciplinárnej komisií SFZ,
schvaľovanie návrhu na predĺženie poverenia vedením disciplinárnej komisie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kovačik. Informoval, že bol predložený návrh na doplnenie člena
Disciplinárnej komisie SFZ o nového člena Mgr. Petra Poteckého. Vzhľadom k veľkému nápadu
vecí a zložitosti prípadov sa javilo potrebným rozšíriť počet členov disciplinárnej komisie SFZ o
ďalšieho člena. Navrhnutý za nového člena disciplinárnej komisie SFZ s kandidatúrou písomne
vyjadril súhlas a spĺňa aj ďalšie podmienky na výkon funkcie vyžadované stanovami SFZ.
Okrem doplnenia disciplinárnej komisie SFZ sa VV SFZ zaoberal aj návrhom na predĺženie
poverenia vedením disciplinárnej komisie SFZ.
VV SFZ dňa 6. mája 2013 svojím uznesením č. 69/13 VV SFZ poveril Miroslava Vlka dočasným
vedením disciplinárnej komisie SFZ do najbližšej konferencie SFZ, pretože v čase neobsadenia
funkcie predsedu disciplinárnej komisie (po odchode JUDr. Kridlu) je oprávnený za predsedu
konať GS SFZ vo veciach, ktoré neznesú odklad. Avšak generálny sekretár kvôli zaneprázdnenosti
túto funkciu vykonávať nemohol, preto VV SFZ poveril dočasne výkonom tejto funkcie práve
Miroslava Vlka. Nakoľko GS SFZ nemôže túto funkciu vykonávať ani v súčasnosti a na
nadchádzajúcej konferencii SFZ predseda disciplinárnej komisie SFZ zvolený ešte nebude, bolo
potrebné zmeniť uznesenie č. 69/13 VV SFZ tak, že VV SFZ poverí Miroslava Vlka dočasným
vedením disciplinárnej komisie SFZ do najbližšej volebnej konferencie.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ volí Mgr. Petra Poteckého za člena Disciplinárnej komisie SFZ.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na predĺženie poverenia pre Miroslava Vlka vedením
Disciplinárnej komisie SFZ do najbližšej volebnej konferencie SFZ.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných
zmenách v kluboch.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predkladateľovi návrhu Petrovi Sepešimu.
Ten predložil návrh Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch (ďalej len „smernica“)
s uvedením najpodstatnejších zmien, ktoré boli do predkladanej smernice zapracované.
Návrh smernice vychádza z pôvodnej smernice, avšak došlo k úprave jej znenia z hľadiska
legislatívno-právnych definícií a jej zosúladeniu s novými stanovami SFZ a zmenami v právnom
poriadku SR, ku ktorým došlo v období od prijatia pôvodnej smernice.

Návrh smernice vymedzuje:
- právo účasti družstva klubu v príslušnej úrovni súťaže organizovanej/riadenej SFZ a jeho členmi
(ďalej len “právo súťaženia klubu”),
- právo klubu registrovať hráčov za klub a právo k registrovaným hráčom v klube v zmysle
Registračného a prestupového poriadku SFZ.
Na účely postupu podľa smernice je právo súťaženia klubu a registračné právo klubu predmetom
samostatných právnych vzťahov spoločne a nerozdielne, je nehmotným majetkovým právom
oceniteľným v peniazoch, ktoré je prevoditeľné.
Do návrhu smernice boli doplnené nové spôsoby právno-organizačných zmien futbalových
klubov, a to:
- zmluva o predaji podniku alebo jeho časti podľa Obchodného zákonníka,
- exekúcia podľa Exekučného poriadku,
- konkurz a reštrukturalizácia podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.
V návrhu smernice je zvýraznená téza, v zmysle ktorej bude nový klub povinný preberať od
pôvodného klubu minimálne záväzky zo športovej činnosti týkajúce sa futbalového klubu, taxatívne
vymenované v smernici, medzi ktoré patria:
- záväzky voči hráčom.
- záväzky voči trénerom,
- záväzky voči funkcionárom,
- záväzky voči iným zamestnancom klubu,
- záväzky voči SFZ, resp. príslušným oblastným alebo regionálny futbalovým zväzom vrátane
pokút.
Po vyhodnotení pripomienkového konania bola v smernici stanovená podmienka, v zmysle ktorej
bude súhlas s právno-organizačnými zmenami v kluboch udeľovať VV SFZ za splnenia podmienok
uvedených v smernici.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných zmenách v
kluboch.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Schvaľovanie návrhu na vytvorenie reprezentácie dievčat SR U15.
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Informoval, že v ostatných dvoch rokoch mohol SFZ
zabezpečiť v rámci regionálnych aktivít vytvorenie regionálnych výberov dievčat do 15 rokov
v rámci prebiehajúceho rozvojového projektu pre ženský futbal financovaného zo zdrojov UEFA.
Počas dvoch rokov sa ukázalo, že na Slovensku máme v tejto vekovej kategórii množstvo talentov,
s ktorými je potrebné pracovať a rozvíjať na vyššej úrovni ako sú aktuálne možnosti klubov
v ženskom futbale na Slovensku.
Regionálni tréneri na kontrolných zrazoch otestovali takmer 200 dievčat, z ktorých najlepšie sa
zúčastnili finálových turnajov regiónov. Z najlepších dievčat bol potom vytvorený výber SR do 15
rokov, ktorý odohral niekoľko medzinárodných stretnutí v rokoch 2012 a 2013, najmä
s rovesníčkami z Česka.
V mesiaci október dosiahol výber SR v tejto kategórii výnimočný úspech, keď vo Švajčiarskom
Nyone vyhral kvalifikačnú skupinu a postúpil na OH mládeže, ktoré sa uskutočnia v Čínskom
Nanjingu v auguste roku 2014. Tento úspech mal ohlas v širokej športovej verejnosti a ukázal nám,
že sme sa v rámci rozvoja mládežníckeho dievčenského futbalu vybrali správnym smerom.
Hráčky tejto vekovej kategórie budú tvoriť základ reprezentácie SR na ME WU19 v roku 2016,

ktorú organizujeme na Slovensku. Je preto veľmi dôležité, aby sa tejto vekovej kategórii dostalo
zvýšenej pozornosti, aspoň na takej úrovni, akú dostala reprezentácia chlapcov do SR U17 rokov,
ktorá sa stala účastníkom MS v SAE.
Nakoľko finančné prostriedky alokované na aktivity rozvoja ženského futbalu neumožňujú v plnej
miere zabezpečiť náležitosti ohľadom práce s týmto výberom, bol predložený návrh na schválenie
reprezentácie žien Slovenska vo vekovej kategórii do 15 rokov (WU15).
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na vytvorenie reprezentácie dievčat SR U15.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: Prerokovanie zámeru na reorganizáciu Slovnaft cup-u od súťažného ročníka
2014/15.
Bod otvoril GS SFZ Jozef Kliment. Pripomenul, že počnúc súťažným ročníkom 2011/2012 vytvoril
SFZ partnerstvo so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., a prvýkrát v histórii tak pohárová súťaž získala
titulárneho partnera. Slovenský pohár, ako najvyššia pohárová súťaž vo futbale na území Slovenskej
republiky vo vekovej kategórii seniorov – dospelých, tak nesie oficiálny názov „Slovnaft Cup“.
Každoročnými účastníkmi pohárovej súťaže sú kluby 3 najvyšších republikových súťaží a víťazi
regionálnych pohárových súťaží. Rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 22.2.2013, dochádza od
sezóny 2014/2015 k reorganizácii slovenských republikových súťaží dospelých.
Vzhľadom k tomu, že v spolupráci s marketingovým partnerom súťaže sa neustále hľadajú
možnosti jej skvalitnenia, zvýšenia atraktívnosti, ako aj mediálneho a diváckeho záujmu, a zároveň
je potrebné reagovať na uvedenú reorganizáciu republikových súťaží navrhol, aby sa pre budúcnosť
otvorila otázka základných téz a princípov reorganizácie Slovenského pohára („Slovnaft Cup-u“) od
sezóny 2014/2015:
1. Zvýšenie možného počtu účastníkov súťaže jej rozšírením do regionálnych súťaží (3. a 4. liga).
2. Počet účastníkov v hlavnej súťaži = 128 (v prípade účasti väčšieho počtu regionálnych klubov
možnosť odohrania predkola).
3. Účasť klubov Corgoň ligy a 2. ligy počnúc 1. kolom hlavnej súťaže.
4. Získanie voľných termínov v rámci termínovej listiny (napr. zrušením dvojzápasu štvrťfinále)
Stanovenie počtu kôl, v ktorých by boli kluby Corgoň ligy (príp. 2. ligy) nasadené.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie zámer reorganizácie Slovenského pohára od súťažného ročníka
2014/15.
2) VV SFZ poveruje GS SFZ, aby v súčinnosti s predsedom ŠTK SFZ pripravil nový návrh
modelu súťaže Slovenského pohára od súťažného ročníka 2014/15 a prerokoval ho so
zástupcami ÚLK a RFZ.
Hlasovalo 9 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 19: Diskusia.
Informácia ku kvalifikačnému zápasu Slovensko U21 – Holandsko U21

Jozef Kliment:
Informoval členov VV SFZ, že si môžu vyzdvihnúť vstupenky na kvalifikačný zápas Slovensko
U21 – Holandsko U21, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2013 v Senci.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 5. novembra 2013 v Bratislave:
Uznesenie č. 152/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 153/13 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení zápasov reprezentácie SR A.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 154/13 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o vyhodnotení zápasov reprezentácie SR U21.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 155/13 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 156/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh súťažných podkladov pre verejné obstarávanie, vrátane oznámenia o
vypísaní verejného obstarávania v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 157/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o ukončení realizácie I. fázy projektu NTC Poprad.
2) VV SFZ schvaľuje návrh dodatku zmluvy o dielo medzi SFZ a SCORP, s.r.o.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 158/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na rozdelenie finančných prostriedkov zo Solidarity payment za súťažný
ročník 2012/13.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Dušan Tittel
Uznesenie č. 159/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na doplnenie programu konferencie SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 160/13 VV SFZ:

1) VV SFZ berie na vedomie správu audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za
rok 2012.
2) VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť Ing. Editu Čechovú za audítora pre SFZ
a SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2013
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 161/13 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť predloženú správu o hospodárení SFZ a
SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2012 a správu o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie
január-september 2013.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 162/13 VV SFZ:
1) VV SFZ ruší uznesenie č. 47/12 VV SFZ, s tým, že Rozhodcovský súd SFZ nebude rozhodovať
spory iných športových odvetví.
2) VV SFZ ukladá Legislatívno-právnemu oddeleniu SFZ, aby v súčinnosti s členom VV SFZ za
legislatívno-právne otázky, s predsedom Legislatívno-právnej komisie SFZ a predsedom
Rozhodcovského súdu SFZ upravili stanovy SFZ (čl. 65-67), rokovací poriadok a štatút
Rozhodcovského súdu SFZ v zmysle uznesenia č. 1 a pripomienok vznesených na zasadnutí VV
SFZ.
T: ihneď
Z: Peter Sepeši
Uznesenie č. 163/13 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na novelizáciu stanov SFZ po
zapracovaní pripomienok vznesených na zasadnutí VV SFZ, vrátane zriadenia komory pre riešenie
sporov SFZ ako nového orgánu pre zabezpečenie spravodlivosti SFZ.
T: ihneď
Z: Peter Sepeši
Uznesenie č. 164/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Disciplinárneho poriadku SFZ.
T: ihneď
Z: Peter Sepeši
Uznesenie č. 165/13 VV SFZ:
1) VV SFZ volí Mgr. Petra Poteckého za člena Disciplinárnej komisie SFZ.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na predĺženie poverenia pre Miroslava Vlka vedením Disciplinárnej
komisie SFZ do najbližšej volebnej konferencie SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 166/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných zmenách v
kluboch.
T: ihneď
Z: Peter Sepeši
Uznesenie č. 167/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na vytvorenie reprezentácie dievčat SR U15.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 168/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie zámer reorganizácie Slovenského pohára od súťažného ročníka
2014/15.

2) \ V SEZ poveruje ( . SF7, aby v sœčinnosii s predsedom EK SEZ iripraviI nov nÆvrh modelu
sœ a e Slovenskčho pohÆva od sœ a nØho ročn ka 2014/iS a p erokovai ho so zÆstupcami i LK a
RFZ.
1: ihned
Z: Joze! Kliment
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