Zápisnica č. 11/13 zo zasadnutia Výkonného výboru SFZ konaného
dňa 3. decembra 2013 v Rimavskej Sobote.
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
Ivan Nemečkay – zástupca ÚLK
Ivan Kozák - zástupca ÚLK
Milan Lešický – zástupca trénerov
Dušan Krchňák – zástupca rozhodcov

Ospravedlnení:

Dušan Tittel – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre organizačno-legislatívne otázky
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ

Prizvaní:

Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Jaroslav Rybánsky – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ

Program:
1.Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2.Kontrola plnenia uznesení.
3.Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov.
4.Schvaľovanie návrhu na zloženie komisie pre vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania v
projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
5.Informácia o prípade manipulácie výsledkov futbalových stretnutí, schvaľovanie návrhu na
pozastavenie členstva v SFZ.
6.Schvaľovanie návrhu koncepcie rozvoja futbalu.
7.Schvaľovanie návrhu na zvolanie volebnej konferencie SFZ.
8.Prerokovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2013/14.
9.Prekovanie návrhu na určenie miest, v ktorých sa budú organizovať ME WU19 v roku 2016.
10.Prerokovanie udeľovanie cien Klubu fair play SOV.
11.Prerokovanie postupu voči klubu FK LAFC Lučenec za nevyúčtovanie prostriedkov zo
Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12.
12.Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systému ÚTM a Grassroots.
13.Schvaľovanie výkladu Smernice upravujúcej činnosť agentov hráčov a klubov.
14.Informácia o výsledkoch zasadnutia Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania sa voči
rozhodnutiu VV SFZ.
15.Schvaľovanie návrhu Štatútu upravujúceho udelenia ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
16.Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o striedavom štarte hráčok.
17.Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2014.
18.Schvaľovanie návrhu legislatívneho plánu úloh v prvom polroku 2014.
19.Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ.
20.Schvaľovanie návrhu na zmena v realizačnom tíme SR U18.
21.Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku zasadnutia požiadal členov VV
SFZ o zmenu a doplnenie programu, konkrétne o vypustenie bodu č. 15 s názvom „Schvaľovanie
návrhu Štatútu upravujúceho udelenia ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka“, s
odôvodnením, že na základe komunikácie LPO SFZ s predsedom Etickej komisie SFZ je potrebné
upraviť znenie predloženého textu štatútu. Namiesto tohto bodu navrhol zaradiť do programu bod s
názvom „Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ“. Členovia VV SFZ návrh na zmenu a
doplnenie programu akceptovali.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so zmenou.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia 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 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
VV SFZ svojím uznesením č. 162/13 zrušil uznesenie č. 47/12 s tým, že Rozhodcovský súd SFZ
nebude rozhodovať spory iných športových odvetví.
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
Úloha splnená.
Návrh novely stanov SFZ, štatútu a rokovacieho poriadku RS SFZ bol schválený konferenciou SFZ
dňa 22. novembra 2013.
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.
Návrh Štatútu pre udeľovanie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka bude predložený na
januárovom zasadnutí VV SFZ.
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.
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 splnená.
Žiadosti o prijatie za riadneho člena boli predložené a schválené konferenciou SFZ 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.
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 splnená.
Dokument bol predložený na zasadnutí ako samostatný bod programu.
Uznesenie č. 168/13 VV SFZ:
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.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
GS SFZ informoval, že v súčasnosti sa pripravuje návrh nového modelu súťaže Slovenského
pohára.
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.
K bodu 3: Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu legislatívno-právneho oddelenia
SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval ostatných členov VV SFZ o priebehu realizácie
projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
Na základe rozhodnutia vlády SR bola vo februári 2013 schválená dotácia zo štátneho rozpočtu na
roky 2013 – 2022 vo výške 4 500 000,- eur každoročne počas 10 kalendárnych rokov počnúc rokom
2013. Ministerstvo školstva vyhlásilo v októbri výzvu na prvú tranžu finančných prostriedkov v
objeme 4 500 000,- eur a na základe tejto výzvy sa o dotáciu uchádzal SFZ (za štadión v Trnave
a NTC Poprad) v objeme 3 500 000,- eur (2 500 000,- eur na štadión v Trnave a 1 000 000,- eur na
NTC Poprad), Spartak Myjava v objeme 500 000,- eur a OMS Senica v objeme 500 000,-eur. Dňa
11.novembra 2013 sa na ministerstve školstva konala hodnotiaca komisia na posúdenie žiadostí
o dotáciu predložených k uvedenej výzve, ktorej sa za SFZ ako odborný dohľad zúčastnila
zástupkyňa LPO SFZ Mária Berdisová a záver hodnotiacej komisie bol taký, že hodnotiaca komisia
odporučila ministrovi školstva podpísať dotačné zmluvy so všetkými uvedenými žiadateľmi.
Dotačná zmluva medzi ministerstvom školstva a SFZ je už v súčasnosti podpísaná a podľa prísľubu
ministerstva školstva budú finančné prostriedky poukázané na účet SFZ do 15.decembra 2013.
Predmetom dotačnej zmluvy s ministerstvom školstva sú najmä práva a povinnosti SFZ
a ministerstva, SFZ bude mať na príjem dotácie zriadený samostatný bankový účet, bude mať
povinnosť každoročne odvádzať výnosy vzniknuté z prostriedkov dotácie a vykonávať vyúčtovanie
použitia prostriedkov dotácie v stanovených termínoch, ako aj priebežne informovať ministerstvo
o stave realizácie projektu, informovať ministerstvo v prípade začatia verejného obstarávania
a povinnosť predkladať ministerstvu zmluvy s dodávateľmi, ktoré sú výsledkom verejného
obstarávania.

Medzičasom ministerstvo školstva vyhlásilo ďalšiu výzvu na rok s termínom podania žiadostí do
1.decembra 2013. Na základe dohody s ministerstvom SFZ podalo žiadosť na sumu 2 500 000,- eur
a v prvej fáze sa predloží len dokumentácia na štadióny, ktorú vie SFZ zabezpečiť (aj keď
nepokryje celú sumu 2 500 000,- eur) a uzatvorí sa dotačná zmluva na túto alikvótnu časť za NTC
Poprad a City Arenu, a.s. Následne v priebehu roka 2014 sa zvyšná dokumentácia doloží a uzatvorí
sa dodatok k dotačnej zmluve na zvyšnú časť finančných prostriedkov s najväčšou
pravdepodobnosťou na výstavbu štadióna v Bardejove. Do tejto výzvy sa prihlásili samostatne aj
Senica (500 000,- eur), Myjava (500 000,- eur) a Zlaté Moravce (1 000 000,-eur), takže všetky
žiadosti spolu budú na sumu 4 500 000,-eur.
V rámci realizácie projektu výstavby štadiónov ďalej informoval o nasledujúcich skutočnostiach:
1.Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve s ministerstvom školstva
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve s ministerstvom školstva bol podpísaný dňa 11.novembra 2013
a týmto dňom nadobudol účinnosť. Jeho predmetom je doplnenie samostatného článku, ktorý
upravuje práva a povinnosti SFZ v prípade, že SFZ nebude priamo prijímateľom dotácie
a žiadateľom a prijímateľom dotácie bude vlastník alebo dlhodobý nájomca štadióna - prípad
Senice, Myjavy a Zlatých Moraviec, napr. povinnosť týchto subjektov k žiadosti o poskytnutie
dotácie priložiť písomný súhlas SFZ s predložením žiadosti, čo posilňuje strešné postavenie SFZ
v celom procese realizácie projektu.
Čo sa týka plnenia tejto rámcovej zmluvy s ministerstvom školstva, SFZ si priebežne plní všetky
povinnosti, ktoré zo zmluvy vyplývajú a dňa 26.11.2013 podal na ministerstvo školstva informáciu
o verejných obstarávaniach na dodávku štadiónov za SFZ, Senicu a Myjavu.
2.Uzatvorenie zmlúv o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby
futbalového štadióna v Myjave, Senici a Zlatých Moravciach
Za účelom úpravy vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z realizácie investícií SFZ uzavrelo
dňa 21.októbra 2013 so Spartakom Myjava, dňa 23.októbra 2013 s OMS Senica a dňa 25.novembra
2013 s ViOn-reality, s.r.o. Zlaté Moravce 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 na objem 500 000,- eur v roku 2013 pre Myjavu a
Senicu a ďalej súhlas na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci druhej tranže finančných
prostriedkov v roku 2014 na objem 500 000,- eur pre Myjavu a Senicu a 1 000 000,- eur pre Zlaté
Moravce.
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. 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.

Zároveň sa SFZ so spoločnosťou City Arena, a.s. dohodlo na kapitálovom vstupe SFZ do
spoločnosti City Arena, a.s. s tým, že majetková účasť SFZ v tejto spoločnosti bude objeme 51%.
Majetkový vstup SFZ sa uskutoční formou darovania kmeňových akcií City Arena, a.s. znejúcich na
meno, ktoré sú v listinnej podobe, a to v hodnote 12 750,- eur (základné imanie spoločnosti je
v súčasnosti 25 000,- eur). Keďže na bezodplatný prevod podielu v tejto spoločnosti je prvotne
potrebné rozdelenie (split) jednej akcie v hodnote 5 000,- eur na dve akcie v hodnote 2 750,- eur
a 2 250,- eur (spoločnosť má v súčasnosti rozvrhnuté základné imanie na 5 kmeňových akcií –
hodnota každej je 5 000,- eur) a zmena zakladateľských dokumentov tejto spoločnosti, v súčasnosti
sa so City Arena, a.s. negociuje konkrétna textácia darovacej zmluvy.
4.Verejné obstarávanie
štadiónov

v projekte výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových

Výkonný výbor SFZ schválil dňa 5. novembra 2013 súťažné podklady v projekte výstavby,
modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov vypracované pracovnou skupinou pre
vyhlásenie verejného obstarávania a následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie na výstavbu
tribún vrátane sedadiel, takže verejné obstarávanie v súčasnosti prebieha.
Na zasadnutí bola predstavená prehľadná schéma spôsobu financovania výstavby štadiónov
v prípade, že príjemcom dotácie bude SFZ a výstavba štadióna bude prebiehať prostredníctvom
priameho realizátora, napr. v prípade City Arena, a.s. pri výstavbe štadióna v Trnave.
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 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Schvaľovanie návrhu na zloženie komisie pre vyhodnotenie ponúk verejného
obstarávania v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu legislatívno-právneho oddelenia
SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval ostatných členov VV SFZ o návrhu na zloženie
komisie pre vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania v projekte výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.
V súlade s ustanovením § 40 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov, verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť
najmenej trojčlennú komisiu a ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 mil. eur,
najmenej päťčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax
zodpovedajúcu predmetu zákazky.
Podľa čl. 52 písm. a) stanov SFZ VV SFZ rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú stanovami
zverené do právomoci konferencie, komisií alebo iných orgánov SFZ.
S cieľom splniť základné podmienky ustanovené zákonom bol členom VV SFZ predložený návrh
na zloženie komisie pre vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania v projekte výstavby,

rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov:
Predseda komisie:
Členovia komisie:

V rámci diskusie k tomuto bodu programu navrhol člen VV SFZ Ivan Nemečkay, aby súčasťou
komisie pre vyhodnotenie ponúk bol aj zástupca ÚLK. Prezident SFZ Ján Kováčik zdôraznil, že od
začiatku projektu je snaha SFZ zapojiť zástupcov ÚLK do činností súvisiacich s projektom.
Navrhol, aby komisia pre vyhodnotenie ponúk bola rozšírená o
.
Členovia VV SFZ návrh na doplnenie komisie akceptovali a hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje za členov komisie na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania v
projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov:
.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Informácia o prípade manipulácie výsledkov futbalových stretnutí, schvaľovanie
návrhu na pozastavenie členstva v SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že listom zo dňa 26.11.2013 oznámil Policajný
zbor Slovenskej republiky (ďalej len ako „PZ SR“) SFZ informáciu o vznesení obvinenia z
pokračujúceho prečinu podplácania podľa § 333 ods. 1 Trestného zákona proti individuálnemu
členovi SFZ Martinovi Trančíkovi.
V súlade s čl. 26 ods. 1 písm. b) stanov SFZ môže VV SFZ rozhodnúť aj s okamžitou účinnosťou o
pozastavení členstva v SFZ, ak je člen SFZ dôvodne podozrivý z trestných činov korupcie
(prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia).
S prihliadnutím na skutočnosť, že proti Martinovi Trančíkovi bolo vznesené obvinenie, je nesporné,
že došlo k naplneniu dôvodu pre pozastavenie ich členstva v SFZ na základe čl. 26 ods. 1 písm. b)
stanov SFZ.
Rovnako došlo k naplneniu dôvodu na pozastavenie členstva v SFZ podľa čl. 26 ods. 1 písm. a)
stanov SFZ, podľa ktorého môže VV SFZ s okamžitou účinnosťou pozastaviť členstvo v SFZ, ak je
člen SFZ dôvodne podozrivý z ovplyvňovania výsledku športového stretnutia v rozpore so zásadou

fair play.
V informácii o vznesení obvinenia, ktorú SFZ obdržal z PZ SR, sa výslovne uvádza, že zo strany
obvineného došlo k nepriamemu ovplyvneniu výsledkov najmenej dvoch futbalových stretnutí tým,
že obvinený ako sprostredkovateľ poskytol úplatok hráčom, ktorí následne priamo ovplyvnili
výsledky stretnutí.
V prípade vyššie menovaného je daný dôvod pre pozastavenie členstva v SFZ aj na základe čl. 26
ods. 2 stanov SFZ, pretože jeho konaním došlo k závažnému porušeniu povinnosti, ktoré je v
zásadnom rozpore s predpismi alebo rozhodnutiami SFZ a vážne ohrozuje športovú etiku a dobré
meno SFZ.
Uvedené tvrdenie podporuje aj skutočnosť, že týmto konaním došlo k porušeniu viacerých
ustanovení platného kódexu futbalovej etiky, najmä viacerých ustanovení čl. 6 kódexu futbalovej
etiky. Poškodenie dobrého mena SFZ v súvislosti s touto kauzou je nesporné.
Pozastavenie členstva v SFZ má ďalekosiahle dôsledky, nakoľko člen, ktorému bolo členstvo
pozastavené, stráca momentom rozhodnutia VV SFZ o pozastavení členstva všetky práva člena
SFZ, ktoré mu prináležia podľa stanov SFZ, ak VV SFZ nerozhodne inak. Ostatní členovia SFZ
nesmú s takýmto členom udržiavať športové vzťahy, s výnimkou plnenia povinností vyplývajúcich
z článku 24 ods. 6 stanov SFZ a z bežného obchodného styku.
S prihliadnutím na vyššie uvedené, najmä na skutočnosť, že ide o závažnú organizovanú trestnú
činnosť s medzinárodným prvkom, ktorá narušila regulárnosť súťaže a vážne ohrozila športovú
etiku a dobré meno SFZ požiadal Ján Kováčik členov VV SFZ, aby s okamžitou účinnosťou
pozastavili členstvo v SFZ hráčovi Martinovi Trančíkovi, nar. 1.10.1975, registračné č. 1072667,
materský klub Domino Bratislava.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o prípade manipulácie výsledkov futbalových
stretnutí.
2) VV SFZ schvaľuje pozastavenie členstva v SFZ Martinovi Trančíkovi, registračné č.
1072667.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Schvaľovanie návrhu koncepcie rozvoja futbalu.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý p
predstavil návrh koncepcie rozvoja futbalu na najbližších 10 rokov.
Hlavným cieľom Slovenského futbalového zväzu je rozvoj futbalu v SR na všetkých jeho úrovniach
s tým, že technický úsek SFZ sa zaoberá týmito oblasťami rozvoja futbalu v SR:
1. Oblasť vzdelávania trénerov vo futbale.
2. Oblasť reprezentačných družstiev SR.
3. Oblasť starostlivosti o športovo – talentovanú mládež.

4. Oblasť futbalu pre všetkých – Grassroots futbal.
5. Oblasť rozvoja ženského futbalu.
6. Oblasť rozvoja futsalu a plážového futbalu.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť optimálny komplexný model, ktorý zabezpečí rozvoj futbalu
na Slovensku v súlade s najnovšími poznatkami a vývojovými trendami futbalovej hry s typickou
charakteristikou „Slovenskej futbalovej školy“.
Hlavné úlohy projektu v jednotlivých oblastiach:
1. V oblasti vzdelávania:
a. Priebežne aktualizovať obsah školení v súlade s najnovšími poznatkami z oblasti
futbalu, t.: priebežne,
b. Organizácia špecializovaných seminárov pre trénerov futbalu v súlade s najnovšími
vývojovými trendami futbalovej hry, t.: priebežne, od kalendárneho roka 2014,
c. Pripraviť obsahovú náplň nových špecializovaných trénerských kurzov na úrovni
národnej licencie aj licencií zaradených do Trénerskej konvencie UEFA (elitná
mládežnícka licencia, licencia pre trénerov brankárov, kondičných trénerov, licencia
pre trénerov futsalu, školenie pre lektorov participujúcich na vzdelávaní trénerov
futbalu), t.: priebežne, od kalendárneho roka 2014,
d. Dokončiť rekvalifikáciu trénerov so slovenskými licenciami na licencie UEFA, t.: do
31. 12. 2014,
e. Vo zvýšenej miere sa venovať publikačnej činnosti pre trénerov, klásť dôraz na
odborné materiály pre trénerov a zabezpečiť transfer odborných poznatkov zo
zahraničia, t.: priebežne, od kalendárneho roka 2014,
f. Aktualizovať smernicu o vzdelávaní trénerov, t.: priebežne,
g. V smernice o vzdelávaní trénerov zadefinovať „Práva a povinnosti futbalového
trénera – držiteľa licencie“, t.: január 2014,
h. Pripraviť učebnice pre jednotlivé školenia trénerov, t.: 31. 12. 2015,
i. Implementovať znaky „Slovenskej futbalovej školy“ do vzdelávania trénerov, t.:
priebežne, od kalendárneho roka 2014.
1. V oblasti reprezentačných družstiev SR:
a. Vytvoriť jednotnú hernú koncepciu pre reprezentačné tímy SR s charakteristickými
znakmi „Slovenskej futbalovej školy“, t.: 30. 06. 2014,
b. Spracovať manuál činnosti reprezentačných družstiev SR, ktorého obsahom je
personálne zabezpečenie činnosti reprezentačných tímov, štruktúra a činnosť
realizačných tímov, model – štruktúra reprezentačných zrazov, rozpočet (SR 15 – SR
20, SR 21, SR „A“, ženské reprezentačné družstvá SR 15, SR 17, SR 19, SR „A“,
reprezentačné družstvá SR vo futsale a plážovom futbale), t.: 31. 12. 2013,
c. Pripraviť systém diagnostiky reprezentačných družstiev (jednotné testovanie
reprezentačných družstiev SR a aj vo futbalových kluboch, diagnostika herného
výkonu v zápasoch reprezentačných družstiev SR, diagnostika trénovanosti,
testovanie všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti, diagnostika zdravotného
stavu), t.: 30. 06. 2014,
d. Spracovať systém výberu reprezentačných trénerov, požiadavky na reprezentačného
trénera (tréner – herná koncepcia SR), t.: 30. 06. 2014,
e. Vytvoriť optimálny model sledovania a výberu talentovaných hráčov pre potreby

reprezentačných družstiev SR, t.: 30. 06. 2014,
f. Pripraviť filozofiu práce s reprezentačnými družstvami SR „A“, SR 21,
mládežníckými reprezentačnými družstvami SR 15 – SR 20, ženskými
reprezentačnými družstvami SR a reprezentačnými družstvami SR vo futsale
a plážovom futbale, t.: 30. 06. 2014,
g. Vytvoriť filozofiu a model prípravy reprezentačných družstiev na záverečné finálové
turnaje ME a MS, t.: 30. 06. 2014.
1. V oblasti starostlivosti o športovo – talentovanú mládež:
a. Implementovať charakteristické znaky „Slovenskej futbalovej školy“ do športovej
prípravy vo futbalových kluboch (metodika vo futbalovom tréningu), t.: priebežne,
od kalendárneho roka 2014,
b. Inovovať systém práce s futbalovými klubmi s licenciou mládeže SFZ (ÚTM
a Grassroots), snažiť sa o zmenu systému podpory športových tried, t.: priebežne, od
kalendárneho roka 2014,
c. Podľa potreby aktualizovať smernicu o licenčnom systéme mládeže SFZ, t.:
priebežne,
d. Spolupracovať s futbalovými klubmi pri prenose dominantných znakov hernej
koncepcie reprezentačných výberov SR, t.: priebežne, od 01. 07. 2014,
e. Nájsť optimálny model fungovania a štruktúry mládežníckych súťaží v SR, t.: do 30.
06. 2015,
f. Pripraviť systém diagnostiky vo futbalových kluboch (jednotné testovanie
reprezentačných družstiev SR a aj vo futbalových kluboch, diagnostika trénovanosti,
testovanie všeobecnej a špeciálnej motorickej výkonnosti, diagnostika zdravotného
stavu), t.: 30. 06. 2014,
g. Nájsť optimálny model financovania futbalových klubov s Licenciou ÚTM
a Licenciou Grassroots, t.: 31. 12. 2014,
h. Vytvoriť systém kontroly činnosti futbalových klubov s Licenciou ÚTM a Licenciou
Grassroots (financie, tréningový proces), t.: 30. 06. 2014,
i. Pripraviť možnosti prechodu futbalových klubov s Licenciou ÚTM na systém
futbalových akadémií, t.: 30. 06. 2016.
1. V oblasti rozvoja Grassroots futbalu:
a. Zvýšenie evidovanej futbalovej základne, t.: priebežne, od kalendárneho roka 2014,
b. Vytvoriť systém podpory základných škôl, stredných škôl a menších futbalových
klubov, t.: 31. 12. 2016,
c. Podporiť akcie pre amatérov, zdravotne a sociálne znevýhodnených (turnaje,
športové tábory, vzdelávanie, semináre, besedy), t.: priebežne, od kalendárneho roka
2014,
d. Rozvíjať školský futbal na úrovni základných a stredných škôl (organizácia turnajov,
letné futbalové sústredenia, vzdelávanie a besedy pre učiteľov a žiakov), t.:
priebežne od kalendárneho roka 2014,
e. Popularizácia futbalu na Slovensku prostredníctvom podpory masového futbalu, t.:
priebežne, od kalendárneho roka 2014,
f. Získať v UEFA Grassroots charte minimálne 5 hviezd – v novom systéme striebornú

medailu, t.: 31. 12. 2016.
1. V oblasti rozvoja ženského futbalu:
a. Zvyšovanie evidovanej ženskej futbalovej základne, t.: priebežne, od kalendárneho
roka 2014,
b. Vytvoriť optimálny model mládežníckych a seniorských ženských súťaží (úprava
pravidiel, štruktúra), t.: 30. 06. 2015,
c. Podporiť vznik nových mládežníckych aj seniorských ženských futbalových klubov,
t.: priebežne, od kalendárneho roka 2014,
d. Vytvoriť systém podpory ženských futbalových klubov, t.: 31. 12. 2014,
e. Do klubového licenčného systému implementovať požiadavku na vytvorenie
(začlenenie) družstva žien, t.: 30. 06. 2015,
f. Do licenčného systému mládeže ÚTM implementovať požiadavku na vytvorenie
(začlenenie) družstva junioriek, t.: 30. 06. 2016,
g. Do licenčného systému mládeže Grassroots implementovať požiadavku na
vytvorenie (začlenenie) družstva žiačok, t.: 30. 06. 2016,
h. Do licenčného systému mládeže ÚTM implementovať požiadavku na vytvorenie
(začlenenie) družstva žiačok, t.: 30. 06. 2014,
i. Vytvoriť licenčný systém pre ženské futbalové kluby, t.: 30. 06. 2015,
j. Implementovať charakteristické znaky „Slovenskej futbalovej školy“ do ženského
futbalu na klubovej aj reprezentačnej úrovni, t.: priebežne, od kalendárneho roka
2014.
1. V oblasti rozvoja futsalu a plážového futbalu:
a. Popularizácia futsalu v SR, t.: priebežne, od kalendárneho roka 2014,
b. Popularizácia plážového futbalu v SR, t.: priebežne, od kalendárneho roka 2014,
c. Vznik zimnej futsalovej ligy mládeže, t.: 31. 12. 2015,
d. Vznik pravideľnej ženskej futsalovej súťaže, t.: 31. 12. 2016,
e. Vznik pravidelnej súťaže v plážovom futbale, t.: 31. 12. 2015,
f. Využívanie prvkov futsalu ako časti športovej prípravy mládeže, t.: priebežne, od
kalendárneho roka 2014.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh koncepcie rozvoja futbalu na Slovensku.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zvolanie volebnej konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predložil návrh na zvolanie volebnej konferencie SFZ. Predložený písomný návrh počítal so
zasadnutím v Banskej Bystrici, no po zvážení všetkých pozitívnych skúseností s Popradom a

hotelom Aquacity, sa vedenie SFZ rozhodlo predložiť návrh, aby miestom zasadnutia volebnej
konferencie SFZ bol Poprad. Na zasadnutí VV SFZ boli odcitované články stanov a rokovacieho
poriadku SFZ, v zmysle ktorých sa zvolanie uskutočňuje:
Podľa čl. 47 ods. 1 stanov SFZ riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou sa vykonávajú
na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky.
Podľa čl. 47 ods. 2 stanov SFZ pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce
riadnu konferenciu.
Podľa čl. 47 ods. 3 stanov SFZ riadne voľby do orgánov SFZ volených konferenciou vyhlasuje
volebná komisia tak, aby sa konali najskôr 30 dní pred uplynutím štyroch rokov odo dňa konania
posledných riadnych volieb.
Podľa čl. 74 ods. 6 stanov SFZ v záujme obnovenia časovej postupnosti kreovania orgánov SFZ a
jeho členov sa prvá volebná konferencia podľa týchto stanov bude konať v prvom štvrťroku roku
2014.
Podľa čl. 52 písm. d) stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia konferencie.
Podľa čl. 57 ods. 1 stanov SFZ volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov
SFZ a členov orgánov SFZ, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto
volieb a vyhlasuje ich výsledky.
Podľa čl. 47 ods. 2 písm. h), i), k) až m) a q) stanov SFZ konferencia volí a odvoláva prezidenta a
ostatných členov výkonného výboru, predsedu revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie,
predsedu odvolacej komisie, predsedov licenčných orgánov a predsedu rozhodcovského súdu.
Podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi VV
SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, na ktorom
rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen návrhovej komisie sú
zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie a štyria členovia návrhovej
komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej komisie za každý regionálny zväz) a
jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu
SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár.
Konferencia SFZ by sa mala uskutočniť 21. februára 2014 v Poprade. Predbežný program
konferencie zostaví generálny sekretár na základe návrhov výkonného výboru.
Na februárovej konferencii by sa mali prioritne voliť orgány SFZ volené konferenciou na 4-ročné
obdobie.
V zmysle citovaných ustanovení rokovacieho poriadku SFZ je zároveň na zasadnutí výkonného
výboru, na ktorom sa zvolá konferencia SFZ, potrebné zvoliť i kandidátov na členov návrhovej
komisie a mandátovej komisie pre nadchádzajúcu konferenciu.
ÚLK navrhla do mandátovej komisie p. Martina Pohloda a do návrhovej komisie p. Denisa
Martona. RFZ navrhli do mandátovej komisie p. Miroslava Baxu (BFZ), p. Igora Repu (SsFZ),
p . Jozefa Rosu (ZsFZ) a p. Jaroslava Švarca (VsFZ) a do návrhovej komisie p. Ľubomíra
Suchého (BFZ), p. Štefana Vaľka (VsFZ), p. Pavla Šípoša (ZsFZ) a p. Stanislava Špilu (SsFZ).
Generálny sekretár navrhol do mandátovej komisie p. Milana Vojteka a do návrhovej komisie p.
Miroslava Kišu.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1)VV SFZ zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 21. februára 2014 do Popradu.
2)VV SFZ odporúča volebnej komisii SFZ vyhlásiť v dostatočnom časovom predstihu, aby
boli dodržané všetky lehoty podľa predpisov SFZ súvisiace s voľbami a volebnou komisiou,
voľby do orgánov SFZ volených konferenciou na 21. februára 2014.

3)VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi predložiť na januárové zasadnutie VV SFZ
predbežný návrh programu konferencie.
4)VV SFZ
odporúča konferencii SFZ schváliť navrhovaných kandidátov za členov
mandátovej komisie a členov návrhovej komisie.
5)VV SFZ odporúča nominovaným členom mandátovej komisie a členom návrhovej komisie,
aby sa stretli pred uskutočnením konferencie SFZ, navrhli si predsedu svojej komisie
spomedzi seba a oznámili jeho meno predsedajúcemu konferencie.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Prerokovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2013/14.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi. Ten
informoval, že nakoľko SFZ neobdržal žiadnu oficiálnu kandidatúru futbalového klubu na dejisko
finálového stretnutia Slovenského pohára – Slovnaft cupu pre súťažný ročník 2013/14, predkladá
návrh, aby sa termín na podávanie prihlášok predĺžil do 20. decembra 2013.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na predĺženie termínu na podávanie prihlášok dejiska finále
Slovnaft cupu pre súťažný ročník 2013/14 do 20. decembra 2013.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9: Prekovanie návrhu na určenie miest, v ktorých sa budú organizovať ME WU19 v
roku 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v súvislosti s organizovaním ME WU19 v roku 2016 na Slovensku odporúča UEFA
štruktúru turnaja založenú na nasledujúcich princípoch:
1.Alternatívy voľby jedného alebo dvoch centier
Alt. 1 – použitie jedného centra (ideálne riešenie)
Ubytovanie: hotel s cca. 250 izbami, meetingové miestnosti (min. počet 10), dostatočne veľká
pracovná miestnosť a sklad.
Tréningové plochy: v blízkosti centra (pre 8 družstiev a rozhodcov)
Ubytovanie tímov: hotel min. 3*
Alt. 2 – 2 centrá
Uvedená alternatíva v sebe zahŕňa 4 družstvá v každom centre s rovnakým štandardom, pričom
vzdialenosť medzi centrami musí byť do 2 hodín a jedno centrum slúži aj ako UEFA centrum –
UEFA a pracovňa SFZ.
Po skončení skupinovej fázy sa centrum B zruší a postupujúci, rozhodcovia a UEFA sa presunie do

centra A s tým, že pracovné miestnosti pre UEFA a SFZ musia byť vytvorené v obidvoch hoteloch.
Ubytovanie rozhodcov – separátny hotel min. 4*
2.Maximálne vzdialenosti jednotlivých bodov
Centrum – Letisko
nie viac ako 2 hodiny autobusom
Centrá A a B
nie viac ako 2 hodiny autobusom
Centrum – štadión zápas
do 1 hodiny autobusom
Tréningové plochy
do 20 min. autobusom z hotela
Hotel rozhodcov – štadión zápas
max. 90 min.
Hotel rozhodcov – centrum
čo najbližšie
Hotel rozhodcov – tréningové ihrisko
do 20 min. autom
1.Návrh SFZ (MO a technický úsek)
Na základe posúdenia plnenia vyššie uvedených noriem a kritérií bol za SFZ predložený návrh, aby
sa ME WU19 v roku 2016 konali v dvoch centrách, a to v Senci a v Trnave.
Centrum A – Senec
Hotel Senec – 4 tímy, SFZ, UEFA vrátane kancelárií SFZ a UEFA, sklad Adidas
Hotel Dolphin – rozhodcovia a delegáti
Centrum B - Trnava
Hotel Holiday Inn – 4 tímy, SFZ, UEFA vrátane kancelárie a menší sklad Adidas
Štadióny na zápas
Centrum A – Nitra, Zlaté Moravce, Senec
Centrum B – Trnava, Myjava, Senica
V súčasnosti sú v štádiu riešenia tréningové plochy.
GS SFZ Jozef Kliment požiadal predsedov RFZ, aby za jednotlivé regióny predkladali prípadné
alternatívne návrhy na projekt organizácie ME WU19 v roku 2016 do konca februára 2014 tak, aby
mohli byť jednotlivé zaslané prezentácie podkladom rokovania marcového VV SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie návrh na určenie miest, v ktorých sa budú organizovať ME
WU19 v roku 2016.

2) VV SFZ ukladá regionálnym futbalovým zväzom, aby v spolupráci s GS SFZ a
viceprezidentom SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, v termíne do 25.
februára 2014 predkladali návrhy na projekt organizácie ME WU19 v roku 2016.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Prerokovanie udeľovanie cien Klubu fair play SOV.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že SOV listom zo dňa 19. novembra 2013 oslovil SFZ a požiadal o zaslanie návrhov na
udelenie ocenení Klubu fair play SOV za rok 2013 v nasledovných kategóriách:
a) Za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
Osobnosť, ktorá pôsobila, či pôsobí v športe minimálne desať rokov a za tento čas sa
neprehrešila voči základnej etike:
- v športe, ale aj v bežnom živote sa riadi základnými pravidlami čestnosti, slušnosti,
- svojimi činmi sa zaslúžila o šírenie základných princípov fair play tak na športoviskách, ako aj
mimo nich,
- veľkú pozornosť venovala mládeži, vštepovala jej pravidlá fair play a bola jej vždy vzorom,
- bola, či je športovou osobnosťou, ktorá dosiahla nielen vysoké športové ocenenia, ale vo svojom
živote a v športovej kariére sa riadi myšlienkami fair play,
- osobnosť, ktorá ideály čestnosti, „férovosti“ nikdy nezradila v snahe získať domáce či
medzinárodné ocenenia, neprepožičala sa nekalej propagande v spoločenskom živote.
b) Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
Osobnosť, ktorá aktívne prispela k šíreniu myšlienok fair play, verejne poukazovala a pranierovala
zneužívanie či nekonanie podľa týchto zásad. Zaslúžila sa o propagáciu čestných skutkov a sama sa
v živote nimi riadi.
c) Za príkladný čin v duchu fair play
Športovec, tréner, športový funkcionár, rozhodca, či športový fanúšik, ktorý sa zachoval na
športovisku v duchu fair play:
- pomohol v núdzi svojmu kolegovi, súperovi, športovcovi,
- nezískal víťazstvo bez boja, napriek tomu, že pravidlá súťaže mu to umožňovali (zranenie súpera,
meškanie, zničenie náradia a pod.),
- zachránil niekomu počas športového podujatia život,
- v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachoval charakterne,
- priznal zlé rozhodnutie rozhodcu i za cenu vlastného oslabenia, či v neprospech tímu,
- vykonal čin, ktorý si zaslúži publicitu a je príkladom pre celú športovú obec.
Uvedené kategórie sa používajú aj v medzinárodnom výbore fair play (CIFP) UNESCO.
Návrhy na udelenie ocenení je potrebné podať v termíne do 31. decembra 2013 výkonnému výboru
Klubu fair play SOV, ktorý následne rozhoduje o ich udelení.

GS SFZ Jozef Kliment požiadal členov VV SFZ, aby svoje návrhy na ocenenie zvolených
nominantov za jednotlivé kategórie predložili na vopred stanovených formulároch, ktoré boli
prílohou podkladov k zasadnutiu. Informácia o predložených návrhoch na udelenie ocenení Klubu
fair play SOV bude predložená VV SFZ na jeho januárové zasadnutie.
Priamo na zasadnutí prezident SFZ Ján Kováčik navrhol, aby v kategórii „Za celoživotné pôsobenie
v duchu fair play“ bol za SFZ predložený Klubu fair play SOV návrh na ocenenie pre Jozefa
Jankecha.
Členovia VV SFZ návrh akceptovali a hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje Jozefa Jankecha na ocenenie Klubu fair play SOV v kategórii „Za
celoživotné pôsobenie v duchu fair play“.
2) VV SFZ ukladá svojím členom, aby v termíne do 13. decembra 2013 zasielali ďalšie návrhy
na ocenenie Klubu fair play SOV.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Prerokovanie postupu voči klubu FK LAFC Lučenec za nevyúčtovanie
prostriedkov zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu legislatívno-právneho oddelenia
SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval ostatných členov VV SFZ, že futbalovému klubu
FK LAFC Lučenec bola na základe rozhodnutia VV SFZ za súťažný ročník 2010/11 z UEFA
Solidarity Payment pridelená finančná dotácia vo výške 13,000 EUR. Dotácia bola účelovo viazaná
na rozvoj mládežníckeho futbalu v zmysle usmernenia SFZ. Termín predloženia zúčtovania dotácie
bol stanovený na 30.9.2012.
Do dnešného dňa, ani napriek opakovaným písomným výzvam (zo dňa 22.1.2013 a zo dňa
21.8.2013), futbalový klub FK LAFC Lučenec riadnym spôsobom nezdokladoval použitie vyššie
uvedených finančných prostriedkov na stanovený účel.
Nakoľko sa dá predpokladať, že futbalový klub FK LAFC Lučenec svoj záväzok nesplní ani v
prípade ďalších písomných výziev zo strany SFZ, bol predložený návrh, aby SFZ jednak požadoval
od futbalového klubu bezodkladné vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých z UEFA
Solidarity Payment 2010/2011 predžalobnou výzvou a súčasne voči klubu začal disciplinárne
konanie.
V zmysle čl. 1 ods. 6 Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len ako „DP SFZ“), DP SFZ upravuje aj
postup voči členovi SFZ, ktorý nesplnil riadne a včas finančný záväzok alebo inú povinnosť voči
SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ odporúča GS SFZ dať podnet na Disciplinárnu komisiu SFZ vo veci
nevyúčtovania prostriedkov zo Solidarity Payment klubom FK LAFC Lučenec za súťažný
ročník 2011/12.
2) VV SFZ poveruje Legislatívno-právne oddelenie SFZ, aby voči futbalovému klubu FK
LAFC Lučenec podniklo príslušné právne kroky za účelom vrátenia poskytnutej dotácie.

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systému ÚTM
a Grassroots.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že dňa 6. novembra 2012 VV SFZ na svojom zasadnutí schválil znenie Smernice o
licenčnom systéme Útvarov talentovanej mládeže a licenčnom systéme Grassroots (ďalej len ako
„Smernica“).
V procese prvého udeľovania licencií ÚTM a Grassroots podľa Smernice sa ukázalo, že označenie
orgánov príslušných na rozhodovanie o udelení licencií podľa Smernice, pojmami POLK a OOLK,
je nedostatočne určité a v praxi spôsobuje problémy s výkladom.
Z vyššie uvedených dôvodov bolo navrhnutých niekoľko zmien v doterajšom znení Smernice,
pričom zmeny sa týkajú len konkretizácie orgánov SFZ príslušných na konanie o udelení licencií
podľa Smernice v prvom a druhom stupni.
Návrh nového znenia Smernice presne definuje, že v prvom stupni je príslušným orgánom na
rozhodovanie o udelení licencií podľa Smernice VV SFZ, pričom v druhom stupni rozhoduje o
prípadných odvolaniach proti rozhodnutiam VV SFZ Odvolacia komisia SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systému ÚTM a
Grassroots.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Schvaľovanie výkladu Smernice upravujúcej činnosť agentov hráčov a klubov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu legislatívno-právneho oddelenia
SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval ostatných členov VV SFZ, že dňa 25.10.2013 bola
SFZ doručená výzva od Daňového úradu Banský Bystrica so sídlom Nov ulica 13, 974 04 Banská
Bystrica na vydanie písomností a listín, ktoré môžu byť dôkazom pri správe daní. Daňový úrad
vyzval SFZ, aby mu v lehote 15 dní od doručenia výzvy, predložil platné znenie predpisu SFZ s
názvom Pravidlá upravujúce činnosť agentov hráčov a klubov (ďalej len ako „Pravidlá agentov“)
vrátane všetkých jeho dodatkov a súčasne, aby výkonný výbor SFZ alebo ním určený príslušný
orgán SFZ (legislatívno-právna komisia SFZ) poskytol písomný výklad:
•k článku 2 Pravidiel (Základné ustanovenia) – „Môže služby agenta vlastniaceho licenciu,
vykonávať aj právnická osoba (s.r.o.) pri uvedení hráča do klubu za účelom jeho zamestnania, resp.
kontaktovať jeden klub s druhým za účelom uzatvorenia prestupovej (transferovej) zmluvy?
Registruje SFZ zmluvy uzatvorené medzi hráčom a právnickou osobou (s.r.o.)?“
•k článku 10 Pravidiel – „Môže na právnickú osobu (s.r.o.) preniesť svoje práva licencovaný agent,

keď licencia je výhradne osobná a neprenosná, tak, že služby agenta s licenciou bude vykonávať
právnická osoba (s.r.o.), ktorá licenciu vlastní?“
•k článku 10 Pravidiel (Práva a povinnosti agentov) – „Môže právnická osoba (s.r.o.), ktorej
konateľom je agent vlastniaci licenciu, kontaktovať hráča, zastupovať záujmy akéhokoľvek hráča
alebo klubu, rokovať alebo uzatvoriť kontrakt v mene hráča? Môže s hráčom uzatvoriť písomnú
zmluvu právnická osoba (s.r.o.), ktorej konateľom je agent vlastniaci licenciu? Môže právnická
osoba (s.r.o.), ktorej konateľom je agent, ktorému bola odobratá licencia, resp. skončila platnosť
licencie, poskytovať služby spojené s transferom hráča?“
Legislatívno-právna komisia SFZ poskytla v tejto súvislosti výklad, že zmysle čl. 2 ods. 1 Pravidiel
agentov sú hráči a kluby povinní v prípade, že chcú použiť služby agenta, počas rokovania s inými
hráčmi alebo klubmi, použiť výhradne služby agenta vlastniaceho licenciu, ktorú vydal SFZ
agentovi. Agentom je fyzická osoba, ktorá za poplatok na základe daných pravidiel uvedie hráča do
klubu za účelom jeho zamestnania, alebo kontaktuje jeden klub s druhým za účelom uzatvorenia
prestupovej (transferovej) zmluvy.
V zmysle čl. 10 Pravidiel agentov agent s udelenou licenciou má právo:
a) kontaktovať každého hráča, ktorý nie je zmluvne viazaný s klubom alebo ktorému skončila
účinnosť zmluvy s klubom
b) zastupovať záujmy ktoréhokoľvek hráča alebo klubu, ktorý ho požiada aby rokoval alebo
uzatvoril kontrakt v jeho mene
c) zastupovať záujmy ktoréhokoľvek hráča, ktorý ho o to požiada
d) zastupovať záujmy ktoréhokoľvek klubu, ktorý ho o to požiada.
V zmysle čl. 3 ods. 2 predpisu Regulations Players' Agents vydaného zo strany FIFA je agent
oprávnený vykonávať činnosť ako podnikanie („A players' agent may organise his occupation as
a business“).
V zmysle čl. 12 Pravidiel agentov môže agent zamestnávať spolupracovníkov, pričom ich práca
musí byť obmedzená iba na administratívne úkony spojené s jeho činnosťou. Zastupovať záujmy
hráčov, alebo klubov pred inými hráčmi alebo klubmi, je oprávnený výhradne len samotný agent.
Agent je povinný poslať SFZ zoznam zamestnancov minimálne jedenkrát ročne. Každý zo
zamestnancov, uvedený v zozname, musí byť zamestnancom agenta hráčov minimálne 3 mesiace
pred predložením zoznamu. Agent je povinný v prípade ukončenia činnosti svojho zamestnanca
okamžite o tejto skutočnosti upovedomiť SFZ a požiadať o jeho vyškrtnutie zo zoznamu
zamestnancov. Zákaz výkonu funkcie (suspendácia) takéhoto zamestnanca agenta nadobúda
okamžitú účinnosť.
Na základe vyššie uvedených skutočností podala LPK nasledovný písomný výklad:
•k článku 2 Pravidiel (Základné ustanovenia) – „Môže služby agenta vlastniaceho licenciu,
vykonávať aj právnická osoba (s.r.o.) pri uvedení hráča do klubu za účelom jeho zamestnania, resp.
kontaktovať jeden klub s druhým za účelom uzatvorenia prestupovej (transferovej) zmluvy?
Registruje SFZ zmluvy uzatvorené medzi hráčom a právnickou osobou (s.r.o.)?“
V zmysle čl. 2 ods. 1 Pravidiel agentov je agentom fyzická osoba. V zmysle čl. 3 ods. 2 predpisu
Regulations Players' Agents vydaného zo strany FIFA je agent oprávnený vykonávať činnosť ako
podnikanie. V zmysle čl. 12 Pravidiel agentov môže agent zamestnávať spolupracovníkov.
Z uvedeného vyplýva, že fyzická osoba, ktorá je držiteľom licencie agenta hráčov a klubov, je
oprávnená založiť obchodnú spoločnosť za účelom výkonu určitých činností spojených s činnosťou

hráčskeho agenta. V zmysle medzinárodne akceptovaného výkladu predpisu Regulations Players'
Agents vydaného zo strany FIFA sa vyžaduje, aby vlastníkom takejto obchodnej spoločnosti bola
jedna alebo viacero fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi platnej licencie na výkon činnosti agenta
hráčov a klubov.
V zmysle čl. 12 Pravidiel agentov je výhradne len samotný agent oprávnený zastupovať záujmy
hráčov alebo klubov pred inými hráčmi alebo klubmi. Agent je však oprávnený založiť obchodnú
spoločnosť za účelom výkonu určitých činností spojených s činnosťou hráčskeho agenta a môže
zamestnávať spolupracovníkov. Z uvedeného dôvodu SFZ registruje aj zmluvy uzatvorené medzi
hráčom a právnickou osobou (s.r.o.).
•k článku 10 Pravidiel – „Môže na právnickú osobu (s.r.o.) preniesť svoje práva licencovaný agent,
keď licencia je výhradne osobná a neprenosná, tak, že služby agenta s licenciou bude vykonávať
právnická osoba (s.r.o.), ktorá licenciu vlastní?“
V zmysle Pravidiel agentov môže byť držiteľom licencie len agent – fyzická osoba. Agent je však
oprávnený založiť obchodnú spoločnosť za účelom výkonu určitých činností spojených s činnosťou
hráčskeho agenta a môže zamestnávať spolupracovníkov. Z uvedeného dôvodu môže určité činnosti
spojené s činnosťou hráčskeho agenta vykonávať aj právnická osoba (s.r.o.).
•k článku 10 Pravidiel (Práva a povinnosti agentov) – „Môže právnická osoba (s.r.o.), ktorej
konateľom je agent vlastniaci licenciu, kontaktovať hráča, zastupovať záujmy akéhokoľvek hráča
alebo klubu, rokovať alebo uzatvoriť kontrakt v mene hráča? Môže s hráčom uzatvoriť písomnú
zmluvu právnická osoba (s.r.o.), ktorej konateľom je agent vlastniaci licenciu? Môže právnická
osoba (s.r.o.), ktorej konateľom je agent, ktorému bola odobratá licencia, resp. skončila platnosť
licencie, poskytovať služby spojené s transferom hráča?“
V zmysle čl. 12 Pravidiel agentov je výhradne len samotný agent oprávnený zastupovať záujmy
hráčov alebo klubov pred inými hráčmi alebo klubmi. Agent je však oprávnený založiť obchodnú
spoločnosť za účelom výkonu určitých činností spojených s činnosťou hráčskeho agenta a môže
zamestnávať spolupracovníkov.
Z uvedeného dôvodu môže právnická osoba (s.r.o.), konajúca agentom – držiteľom licencie,
kontaktovať hráča, zastupovať záujmy akéhokoľvek hráča alebo klubu, rokovať alebo uzatvoriť
kontrakt v mene hráča. Právnická osoba (s.r.o.), konajúca agentom – držiteľom licencie, môže s
hráčom uzatvoriť písomnú zmluvu.
Na základe vyššie uvedeného právnická osoba (s.r.o.), ktorej konateľom je agent, ktorému
bola odobratá licencia, resp. skončila platnosť licencie, nemôže poskytovať služby spojené
s transferom hráča.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje výklad Smernice upravujúcej činnosti agentov hráčov a klubov.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Informácia o výsledkoch zasadnutia Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania sa
voči rozhodnutiu VV SFZ.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o výsledkoch zasadnutia Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania sa voči rozhodnutiu
VV SFZ o neudelení licencie Grassroots.
Odvolacia komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 21. októbra 2013 v rámci bodu 3. rozhodla o
odložení rokovania o odvolaní klubu FAMT Prešov a FKM Karlova Ves Bratislava voči
rozhodnutiu VV SFZ o neudelení licencie Grassroots a následne sa dňa 28. októbra 2013 konalo
opakované zasadnutie komisie, ktorá rozhodla o zamietnutí odvolania oboch klubov a rozhodnutie
VV SFZ o neudelení licencie Grassroots potvrdila.
V rámci podkladov k zasadnutiu obdržali členovia VV SFZ zápisnicu z rokovania odvolacej
komisie SFZ zo dňa 21.októbra 2013 a zo dňa 28.októbra 2013 + rozhodnutia odvolacej komisie
SFZ, ktorými zamietla odvolanie FAMT Prešov (OK/5/2013) a FKM Karlova Ves Bratislava
(OK/9/2013) voči rozhodnutiu VV SFZ o neudelení licencie Grassroots a ktorými potvrdila
rozhodnutie VV SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch zasadnutia Odvolacej komisie SFZ vo veci
odvolania sa voči rozhodnutiu VV SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o doplnenom bode. Podľa čl. 58 ods. 3 stanov SFZ za predsedu alebo podpredsedu
disciplinárnej komisie musí byť zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom
o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a
najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.
Podľa čl. 32 ods. 1 písm. a) má člen SFZ právo navrhnúť kandidáta na volenú funkciu, ak tieto
stanovy neupravujú inak.
Keďže doterajším predsedom disciplinárnej komisie je člen komisie poverený generálnym
sekretárom na vykonávanie tejto funkcie namiesto neho do zvolenia predsedu komisie konferenciou
SFZ a poverený predseda disciplinárnej komisie nemá právnické vzdelanie, je potrebné v zmysle čl.
58 ods. 2 stanov SFZ zvoliť aspoň podpredsedu komisie, ktorý by mal požadované právnické
vzdelanie.
Z tohto dôvodu bol členom VV SFZ predložený návrh, aby zvolil Mgr. Petra Poteckého za
podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ volí Mgr. Petra Poteckého za podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10

Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o striedavom štarte hráčok.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu legislatívno-právneho oddelenia
SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o predloženom návrhu smernice.
Uvedený návrh smernice sa predkladá z dôvodu vykonania menších štylistických úprav v platnej
smernici, a najmä v umožnení hrania dievčatám – žiačkam striedavo aj v družstve chlapcov nového
klubu, ak v materskom klube hrajú dievčatá v súťaži dievčat. Doteraz sa umožňovalo dievčatám,
ktoré hrali v materskom klube za družstvo chlapcov, hrať v novom klube len v družstve dievčat.
S predkladaným návrhom novely smernice sa stotožnila aj ŠTK SFZ, matričná komisia SFZ a
zdravotná komisia SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o striedavom štarte hráčok.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2014. Návrh bol pripravený s prihliadnutím na
termínovú listinu na jar 2014, termíny medzištátnych zápasov reprezentačných družstiev
a s ohľadom na štátne sviatky. Navrhnuté boli tieto termíny konania VV SFZ:
- 14. januára 2014
- 4. februára 2014
- 3. marca 2014
- 8. apríla 2014
- 7. mája 2014
- 3. júna 2014
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2014.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: Schvaľovanie návrhu legislatívneho plánu úloh v prvom polroku 2014.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu legislatívno-právneho oddelenia
SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval členov VV SFZ o priebežnom plnení v rámci
projektu novelizácie noriem SFZ. Dňa 2. 7. 2013 uznesením č. 115/13 schválil VV SFZ návrh plánu
legislatívnych úloh SFZ na druhý polrok 2013. Z 15 úloh uvedených v schválenom pláne sa
podarilo splniť 4 úlohy (novely stanov, novely štatútu a rokovacieho poriadku RS SFZ a
disciplinárny poriadok). Niektoré úlohy, napr. ako návrh poriadku pre komoru SFZ na rozhodovanie
sporov, sa nepodarilo splniť z dôvodu, že neexistoval ešte právny základ v stanovách SFZ. Iné sa
nepodarilo splniť z dôvodu vyťaženosti legislatívno-právneho oddelenia pri plnení iných dôležitých
úloh súvisiacich s činnosťou SFZ, najmä projekt výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov, ktorý si vyžaduje komunikáciu s viac ako 25 subjektami. Pre neustále a
opakované podania členov SFZ, ktorí sa obracajú o pomoc smerom k Legislatívno-právnemu
oddeleniu SFZ je nutné, aby bol v rámci koordinovanej a plynulej činnosti oddelenia vypracovaný
návrh smernice o vybavovaní podaní na SFZ. Rovnako tak návrh smernice o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti rozpočtu SFZ, kvôli upraveniu pravidiel pre poskytnutie dotácie klubom ÚTM a
Grassroots. V neposlednom rade bude potrebné pripraviť návrh smernice o pridružených kluboch,
ktorý by nadväzoval na schválenú smernicu o právno-organizačných zmenách v kluboch (riešenie
oddelenia činností a financovania dospelých od mládeže).
V 1. polroku 2014 je potrebné splniť v rámci legislatívneho plánu tieto úlohy:
1. Návrh poriadku, ktorým sa mení súťažný poriadok futbalu
2. Návrh štatútu odvolacej komisie SFZ
3. Návrh poriadku komory SFZ pre riešenie sporov
4.Návrh poriadku, ktorým sa upravuje registračný poriadok futbalu, prestupový poriadok
profesionálov a amatérov, registráciu profesionálnych a neamatérskych zmlúv, pravidlá pre agentov
hráčov a klubov a pravidlá pre stanovenie výšky odstupného za profesionálneho hráča
5. Návrh organizačného poriadku aparátu SFZ
6. Návrh podpisového poriadku SFZ
7. Návrh štatútu komisie futsalu SFZ
8. Návrh pravidiel upravujúcich podmienky a postup prijatia člena SFZ
9. Návrh organizačnej štruktúry prideľovania lístkov na reprezentačné zápasy
10. Návrh štatútu matričnej komisie SFZ
11. Návrh štatútu zmierovacej komisie SFZ
12. Návrh štatútu etickej komisie SFZ
13. Návrh štatútu ekonomickej komisie SFZ
14. Návrh štatútu trénersko-metodickej komisie SFZ
15. Návrh štatútu komisie mládeže a školského futbalu SFZ
16. Návrh štatútu zdravotnej komisie SFZ
17. Návrh štatútu komisie pre štadióny a ihriská SFZ
18. Návrh smernice o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rozpočtu SFZ
19. Návrh smernice o vybavovaní podaní na SFZ
20. Návrh smernice o pridružených kluboch
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh legislatívneho plánu úloh v prvom polroku 2014.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 19: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi. Ten
informoval ostatných členov VV SFZ, že pri príležitosti osláv rôznych významných životných
jubileí za dlhoročnú funkcionársku činnosť a obetavú prácu pre slovenský futbal boli navrhnuté
futbalovým osobnostiam nasledovné odznaky SFZ:
Zlatý odznak SFZ:
Jozef Pecho -ZsFZ, Štefan Huňady -ZsFZ, Štefan Varchulík – ZsFZ, František Vorel – SsFZ, Ján
Hlaváč- SsFZ
Strieborný odznak SFZ:
Štefan Gűrtler - ZsFZ
Bronzový odznak SFZ:
Stanislav Koch - VsFZ, Tibor Grófik – ZsFZ, Jaroslav Novotka – ZsFZ, Pavol Pristaš – ZsFZ.
Miroslav Eliáš – VsFZ, Peter Szénay – VsFZ
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku SFZ pre Jozefa Pechu, Štefana Huňadyho,
Štefana Varchulíka, Františka Vorela, Jána Hlaváča.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku SFZ pre Štefana Gűrtlera.
3) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku SFZ pre Stanislava Kocha, Tibora
Grófika, Jaroslava Novotku, Pavla Pristašovi, Miroslava Eliáša, Petra Szénaya.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20: Schvaľovanie návrhu na zmena v realizačnom tíme SR U18.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi. Ten
informoval o zmene na poste asistenta trénera, ktorým sa stane Jozef Daňko a na poste technického
vedúceho, ktorým sa stane Roman Smirnov.
Táto zmena v realizačnom tíme SR U18 je odôvodnená tým, že reprezentácia SR U18 mala z titulu
účasti na ME a na MS rozšírený realizačný tím o asistenta trénera a o kondičného trénera. Po
úspešnom ukončení týchto akcií sa asistenti trénera p. Juraj Bútora a p. Štefan Rusnák vyjadrili, že
do budúcnosti už nechcú z časových dôvodov pokračovať v spolupráci s reprezentáciou SR U18.
Pri reprezentácii zároveň skončil aj technický vedúci p. Jozef Paršo ml., ktorého nahradil
profesionálny technický vedúci p. Roman Smirnov. Ostatní členovia realizačného tímu pri SR U18,
p. Pilip, p. Mada a p. Novák prešli s trénerom Peckom do realizačného tímu SR16 a naopak,
s trénerom Malatinským do SR U18 odišli p. Hodál, p. Kovačic a p. Ludík.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu v realizačnom tíme SR U18.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 21: Diskusia.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 3. decembra 2013 v Rimavskej
Sobote:
Uznesenie č. 169/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia so zmenou.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 170/13 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. 171/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje za členov komisie na vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania v projekte
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov:
.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 172/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o prípade manipulácie výsledkov futbalových stretnutí.
2) VV SFZ schvaľuje pozastavenie členstva v SFZ Martinovi Trančíkovi, registračné č. 1072667.
T: ihneď
Z: členovia VV SFZ
Uznesenie č. 173/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh koncepcie rozvoja futbalu na Slovensku.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 174/13 VV SFZ:
1) VV SFZ zvoláva volebnú konferenciu SFZ na 21. februára 2014 do Popradu.
2) VV SFZ odporúča volebnej komisii SFZ vyhlásiť v dostatočnom časovom predstihu, aby boli
dodržané všetky lehoty podľa predpisov SFZ súvisiace s voľbami a volebnou komisiou, voľby do
orgánov SFZ volených konferenciou na 21. februára 2014.
3) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi predložiť na januárové zasadnutie VV SFZ predbežný
návrh programu konferencie.
4) VV SFZ odporúča konferencii SFZ schváliť navrhovaných kandidátov za členov mandátovej
komisie a členov návrhovej komisie.
5) VV SFZ odporúča nominovaným členom mandátovej komisie a členom návrhovej komisie, aby
sa stretli pred uskutočnením konferencie SFZ, navrhli si predsedu svojej komisie spomedzi seba a
oznámili jeho meno predsedajúcemu konferencie.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 175/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na predĺženie termínu na podávanie prihlášok dejiska finále Slovnaft cupu
pre súťažný ročník 2013/14 do 20. decembra 2013.
T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 176/13 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie návrh na určenie miest, v ktorých sa budú organizovať ME WU19 v
roku 2016.
2) VV SFZ ukladá regionálnym futbalovým zväzom, aby v spolupráci s GS SFZ a viceprezidentom
SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, v termíne do 25. februára 2014 predkladali
návrhy na projekt organizácie ME WU19 v roku 2016.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Karol Belaník
predsedovia RFZ
Uznesenie č. 177/13 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje Jozefa Jankecha na ocenenie Klubu fair play SOV v kategórii „Za celoživotné
pôsobenie v duchu fair play“.
2) VV SFZ ukladá svojím členom, aby v termíne do 13. decembra 2013 zasielali ďalšie návrhy na
ocenenie Klubu fair play SOV.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 178/13 VV SFZ:
1) VV SFZ odporúča GS SFZ dať podnet na Disciplinárnu komisiu SFZ vo veci nevyúčtovania
prostriedkov zo Solidarity Payment klubom FK LAFC Lučenec za súťažný ročník 2011/12.
2) VV SFZ poveruje Legislatívno-právne oddelenie SFZ, aby voči futbalovému klubu FK LAFC
Lučenec podniklo príslušné právne kroky za účelom vrátenia poskytnutej dotácie.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
LPO SFZ
Uznesenie č. 179/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systému ÚTM a Grassroots.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 180/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje výklad Smernice upravujúcej činnosti agentov hráčov a klubov.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 181/13 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch zasadnutia Odvolacej komisie SFZ vo veci
odvolania sa voči rozhodnutiu VV SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 182/13 VV SFZ:
VV SFZ volí Mgr. Petra Poteckého za podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 183/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o striedavom štarte hráčok.
T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 184/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 185/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh legislatívneho plánu úloh v prvom polroku 2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 186/13 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku SFZ pre Jozefa Pechu, Štefana Huňadyho, Štefana
Varchulíka, Františka Vorela, Jána Hlaváča.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku SFZ pre Štefana Gűrtlera.
3) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku SFZ pre Stanislava Kocha, Tibora Grófika,
Jaroslava Novotku, Pavla Pristašovi, Miroslava Eliáša, Petra Szénaya.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 187/13 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu v realizačnom tíme SR U18.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Vypracoval:

Verifikoval:

Jaroslav Rybánsky
vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ

Jozef Kliment
generálny sekretár SFZ

