Konferencia Slovenského futbalového zväzu
22. november 2013
Poprad

Uznesenia

K bodu 2:
Konferencia SFZ
a) schvaľuje týchto skrutátorov: Ján Fašung (hlavný skrutátor), Peter Dedík, Vladimír
Medveď, Jaroslav Zábranský,
b) schvaľuje týchto overovateľov zápisnice: Rastislav Kubica, Ľubomír Suchý, Ján Tomčík,
Miroslav Eliáš, Mária Berdisová, Dušan Huňady,
c) schvaľuje týchto členov mandátovej komisie: Igor Repa (predseda), Miroslav Baxa, Róbert
Šuník, Jaroslav Švarc, Martin Pohlod, Milan Vojtek,
d) schvaľuje týchto členov návrhovej komisie: Štefan Vaľko (predseda), Milan Lônčík,
Miroslav Jaška, Stanislav Špila, Denis Marton, Miroslav Kiša.
K bodu 3:
Konferencia SFZ
a) schvaľuje návrh na doplnenie bodu programu,
b) schvaľuje upravený program konferencie.
K bodu 4:
Konferencia SFZ schvaľuje správu o činnosti prezidenta, výkonného výboru a ďalších zložiek
SFZ za obdobie od konferencie SFZ konanej dňa 22. februára 2013.
K bodu 5:
Konferencia SFZ schvaľuje správu revíznej komisie SFZ, ktorá obsahuje okrem iného aj tieto
podmienky, ktoré musí futbalový klub splniť pred poskytnutím dotácie: a) potvrdenie miestne
príslušného správcu dane nie staršie ako tri mesiace, že FK nemá daňové nedoplatky, b)
potvrdenie Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že FK nemá evidované nedoplatky
na sociálnom poistení a nedoplatky na starobnom dôchodkovom sporení, c) potvrdenie
zdravotných poisťovní pôsobiacich na území SR nie staršie ako tri mesiace, že FK nemá
evidované nedoplatky na zdravotnom poistení, d) čestné vyhlásenie, že proti FK nie je vedené
exekučné konanie, nie je v likvidácii, a že FK má zabezpečené zdroje na spolufincovanie
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projektu, ak sú vlastné zdroje podmienkou poskytnutia dotácie, e) čestné vyhlásenie o
pravdivosti poskytnutých údajov.
K bodu 6:
Konferencia SFZ
a) rozhodla o verejnom hlasovaní pri voľbe členov volebnej komisie SFZ,
b) volí týchto členov volebnej komisie SFZ: Anton Obert (predseda), Ondrej Trnovský,
Viliam Vais, Gabriel Sekereš (podpredseda), Michal Budovec.

K bodu 7:
Konferencia SFZ
a) neprijala návrh delegáta na zmenu predloženého návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ,
b) schvaľuje prednesený návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
K bodu 8:
Konferencia SFZ
a) schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie štatútu rozhodcovského súdu SFZ,
b) schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu SFZ,
c) ukladá legislatívno-právnemu oddeleniu SFZ vyhotoviť úplné (konsolidované) znenie
štatútu RS SFZ a rokovacieho poriadku RS SFZ so zapracovaním schválených návrhov na ich
zmenu a doplnenie a zverejniť tieto úplné (konsolidované) znenia na webovej stránke SFZ a
zabezpečiť ich zverejnenie v Obchodnom vestníku.
K bodu 9:
Konferencia SFZ
a) odvoláva p. Jozefa Valoviča z funkcie člena VV SFZ za profesionálny futbal,
b) rozhodla o verejnom hlasovaní pri voľbe člena VV SFZ za profesionálny futbal,
c) volí Ivana Kozáka za člena VV SFZ za profesionálny futbal.
K bodu 10:
Konferencia SFZ ustanovuje JUDr. Jozefa Maruščáka za rozhodcu RS SFZ.
K bodu 11:
Konferencia SFZ
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a) berie na vedomie správy audítora k účtovnej závierke SFZ a SFZ Marketing s.r.o. za rok
2012 predložené spolu s účtovnými závierkami SFZ a SFZ Marketing s.r.o.,
b) ustanovuje Ing. Editu Čechovú za audítora pre SFZ a SFZ Marketing s.r.o. na rok 2013.
K bodu 12:
Konferencia SFZ schvaľuje správu o hospodárení SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie od
konferencie SFZ konanej 22. februára 2013.
K bodu 13:
Konferencia SFZ prijíma OZ FK Košická Belá, ŠK Andovce, FK pri Spojenej škole Lendak,
FK Vinohrady Choňkovce, OZ Králická Tiesňava, FC Výber z Trnavy, ŽFK v Bánovciach
nad Bebravou, MŠK Považská Bystrica s.r.o., FC Malacky, ŠK Novohrad Lučenec za
riadnych členov SFZ.
K bodu 14:
Konferencia SFZ prijala JUDr. Štefana Krídlu za čestného člena SFZ.
K bodu 16:
Konferencia SFZ
a) berie na vedomie informáciu k financovaniu výstavby a rekonštrukcie štadiónov a o
verejnom obstarávaní na výstavbu tribún,
b) SFZ udeľuje mandát prezidentovi SFZ k uzatvoreniu zmluvy so City-Arena a.s. o prevode
akcií City-Arena a.s. vo výške 51% základného imania na SFZ.
K bodu 17:
Konferencia SFZ berie na vedomie informáciu k novému disciplinárnemu poriadku SFZ.
K bodu 18:
Konferencia SFZ berie na vedomie informáciu k návrhu zákona o organizovaní verejných
športových podujatí.
K bodu 19:
Konferencia SFZ berie na vedomie informáciu k prípadu manipulácie výsledkov stretnutí
Corgoň ligy a futbalových súťaží na území Českej republiky.
K bodu 20:
Konferencia SFZ berie na vedomie informáciu k zasadnutiu Valného zhromaždenia SZTK
konaného dňa 27.9. 2013 v Bratislave.
K bodu 21:
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Konferencia SFZ berie na vedomie diskusné príspevky pánov Ľubomíra Suchého, Vojtecha
Miklósa, Petra Sepešiho, Jána Kováčika.
K bodu 22:
Konferencia SFZ prijala informáciu o uzneseniach prijatých konferenciou.

V Poprade, 22. novembra 2013
...........................................
Štefan Vaľko
predseda návrhovej komisie
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