Zápisnica č. 01/14 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 14. januára
2014 v Bratislave.
Prítomní:

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

Ospravedlnený:

-

Prizvaní:

Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Ján Letko – vedúci IT oddelenia SFZ
Ján Greguš – riaditeľ Technického oddelenia SFZ
Zsolt Pakusza – manažér vzdelávania trénerov SFZ
Juraj Totka – prezident SF
Mária Berdisová – právnička 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. Prerokovanie návrhu programu volebnej konferencie SFZ.
5. Schvaľovanie návrhu zmluvy o poskytnutí príspevku a spolupráci (medicínske a diagnostické
centrum SFZ v Žiline).
6. Schvaľovanie návrhu Štatútu upravujúceho udelenia ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o vzdelávaní trénerov.
8. Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DPR SFZ za jesennú časť
súťažného ročníka 2013/14.
9. Správa o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2013/14.
10. Schvaľovanie návrhu na obsadenie pozície reprezentačného trénera mládežníckych ženských
výberov SR.
11. Informácia o priebehu disciplinárnych konaní vo veci manipulácie výsledkov futbalových
stretnutí.
12. Informácia o záveroch pracovnej skupiny ku kontrole kamerových systémov futbalových
štadiónov.
13. Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže na I. polrok 2014.
14. Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník 2013/14.
15. Informácia o zaslaní návrhov na udelenie cien Klubu fair play SOV.
16. Prerokovanie postupu voči klubu MFK Dubnica nad Váhom za nedostatočné vyúčtovanie

prostriedkov zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12.
17. Informácia o zapracovaní nového disciplinárneho poriadku do systému ISSF.
18. Prerokovanie návrhu konceptu klubu SFM Senec na postup podľa Smernice o právnoorganizačných zmenách v kluboch z 5.11.2013.
19. Návrh na obsadenie reprezentačného trénera SR „A“ vo futsale. Posúdenie súladu stanov SF so
stanovami SFZ.
20. Návrh na vystúpenie SFZ z Národného futbalového štadióna, a. s.
21. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ.
22. Diskusia.
K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku zasadnutia požiadal členov VV
SFZ o doplnenie programu, konkrétne o bod s názvom „Schvaľovanie výkladu stanov SFZ v
zmysle čl. 8 ods. 6 stanov SFZ vo veci určenia orgánu SFZ, ktorý je oprávnený voliť členov
prvostupňového orgánu licenčného konania“ a v rámci bodu č. 21 s názvom „Schvaľovanie
návrhu na udelenie odznakov SFZ“ bol predložený návrh na doplnenie o ďalších ocenených od
predsedu BFZ a predsedu ZsFZ. Členovia VV SFZ návrh na doplnenie programu akceptovali.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
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 splnená.
Návrh Štatútu pre udeľovanie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka je predložený na zasadnutí ako
samostatný bod programu.
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. Úloha bude súčasťou strategického plánu SFZ na roky 2014 –
2018. Takže bol zároveň predložený návrh na vypustenie tohto uznesenia.
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 Jozef Kliment navrhol do budúcnosti vypustiť toto uznesenie. Informoval, že medzi SFZ a
SF prebieha komunikácia. Na zasadnutí bol predložený bod s názvom „Návrh na obsadenie
reprezentačného trénera SR „A“ vo futsale, posúdenie súladu stanov SF so stanovami SFZ.
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 a prerokoval ho so
zástupcami ÚLK a RFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
Nový návrh modelu súťaže Slovenského pohára od súťažného ročníka 2014/15 je v štádiu prípravy.
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
Úloha splnená.
Návrh programu volebnej konferencie SFZ je predložený na zasadnutí ako samostatný bod
programu.
Volebná komisia zverejnila termíny súvisiace s volebnou konferenciou SFZ v úradnej správe,
rovnako tak je zverejnený oznam týkajúci sa volieb na webovom sídle SFZ.
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
Úloha trvá.
Termín na zasielanie projektov organizácie ME WU19 v roku 2016 je do 25. februára 2014.
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
SFZ nebol doručený žiadny ďalší návrh na ocenenie Klubu fair play SOV.
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
Úloha trvá.
FK LAFC Lučenec opätovne predložil vyúčtovanie, opätovne nedostatočne. LPO SFZ v súčasnosti
pripravuje predžalobnú výzvu voči klubu FK LAFC Lučenec.
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. Informoval, že dňa 8. januára 2014 sa uskutočnilo
zasadnutie komisie pre vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania. Zloženie komisie:
Predseda komisie: Ján Kováčik – prezident SFZ
Členovia komisie:
Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, člen VV SFZ
Milan Vojtek – zástupca generálneho sekretára SFZ, manažér klubového licenčného systému SFZ
Ladislav Lipták – predseda Komisie pre štadióny a ihriská
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Helena Polónyi – odborne spôsobilá osoba vo vzťahu k verejnému obstarávaniu
Mária Berdisová – zástupca vedúceho legislatívno-právneho oddelenia SFZ
a Ivan Kozák – člen VV SFZ za profesionálny futbal.
Prezident SFZ Ján Kováčik ako predseda komisie informoval, že verejné obstarávanie je stále v
štádiu vyhodnotenia ponúk a nakoľko sú všetci členovia komisie v súlade s § 42 ods. 11 a § 20
zákona o verejnom obstarávaní viazaný mlčanlivosťou, v súčasnosti až do oficiálneho vyhodnotenia

ponúk nie je možné poskytnúť žiadne ďalšie informácie.
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 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Prerokovanie návrhu programu volebnej konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh programu volebnej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 21. februára 2014 v
Poprade:
1. Otvorenie
2. Schvaľovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, voľba členov mandátovej komisie
a členov návrhovej komisie
3. Schvaľovanie programu konferencie SFZ
4. Správa o činnosti SFZ
5. Správa revíznej komisie SFZ
6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ a SFZ Marketing, s. r. o., na rok 2014
7. Prijímanie čestných členov SFZ
8. Odovzdávanie odznakov SFZ
9. Voľba prezidenta SFZ
10. Voľba viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
11. Voľba člena výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky
12. Voľba člena výkonného výboru SFZ - zástupcu trénerov
13. Voľba člena výkonného výboru SFZ – predsedu komisie rozhodcov
14. Voľba člena výkonného výboru SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za BFZ, ktorý je
viceprezidentom pre amatérsky futbal
15. Voľba člena výkonného výboru SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ
16. Voľba člena výkonného výboru SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za SsFZ
17. Voľba člena výkonného výboru SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za VsFZ
18. Voľba člena výkonného výboru SFZ – zástupcu profesionálneho futbalu, ktorý je
viceprezidentom pre profesionálny futbal
19. Voľba člena výkonného výboru SFZ – druhého zástupcu profesionálneho futbalu
20. Voľba člena výkonného výboru SFZ – tretieho zástupcu profesionálneho futbalu
21. Voľba člena výkonného výboru SFZ – štvrtého zástupcu profesionálneho futbalu
22. Voľba predsedu revíznej komisie SFZ
23. Voľba predsedu disciplinárnej komisie SFZ
24. Voľba predsedu rozhodcovského súdu SFZ
25. Voľba predsedu odvolacej komisie SFZ
26. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
27. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
28. Diskusia
29. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou SFZ
30. Ukončenie
V rámci diskusie k tomuto bodu požiadal predseda SsFZ Jozef Paršo o doplnenie bodu programu o
bod s názvom „Správa predsedu mandátovej komisie SFZ“. Členovia VV SFZ návrh akceptovali.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh programu konferencie SFZ s
doplnením.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Schvaľovanie návrhu zmluvy o poskytnutí príspevku a spolupráci (medicínske a
diagnostické centrum SFZ v Žiline).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh zmluvy o poskytnutí príspevku a spolupráci medzi SFZ a MŠK Žilina, a.s.
Na základe tejto zmluvy sa má MŠK Žilina, a.s. poskytnúť príspevok z investičného programu
UEFA HatTrick Investment Programme II vo výške 57.565,- eur (v zmysle rozhodnutia VV SFZ zo
dňa 4.4.2013) za účelom vybudovania medicínskeho a diagnostického centra SFZ pre sledovanie
výkonnosti a zdravotného stavu futbalových hráčov. MŠK Žilina, a.s. je povinná bezodplatne
poskytovať pre SFZ preventívne lekárske prehliadky hráčov futbalu zaradených do klubov so
štatútom ÚTM a reprezentačných družstiev SR, a to po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia
investičného projektu v objeme 150 bezodplatne poskytnutých PLP ročne alebo do vyčerpania
celkového počtu 750 bezodplatne poskytnutých PLP (cena PLP je 60 eur a každoročne sa navyšuje
o 7 %). MŠK Žilina, a.s. sa rovnako zaväzuje po uvedenú dobu poskytovať SFZ laboratórne
vyšetrenia krvi a moču futbalových hráčov za odplatu vo výške 15,- eur za jedno vyšetrenie.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o poskytnutí príspevku a spolupráci (medicínske a
diagnostické centrum SFZ v Žiline).
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Schvaľovanie návrhu Štatútu upravujúceho udelenia ceny Fair play MUDr. Ivana
Chodáka.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh Štatútu upravujúceho udelenia ceny
Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
SFZ od roku 1994 pravidelne udeľuje Cenu fair play pomenovanú po MUDr. Ivanovi Chodákovi,
ktorý sa preslávil nielen svojím futbalovým umením, ale najmä džentlmenským správaním a
vystupovaním.
Tento štatút bol vypracovaný predstaviteľmi Etickej komisie SFZ v súčinnosti s LPO SFZ tak, aby
jednoznačne stanovil procesné pravidlá upravujúce udeľovanie Ceny fair play MUDr. Ivana
Chodáka. Súčasťou štatútu je i vzor tlačiva na predkladanie návrhov pre jednotlivcov i kolektívu.
Tento štatút tvorí prílohu Kódexu futbalovej etiky, ktorého dodržiavanie je základnou podmienkou
pre udelenie Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka.
Vzhľadom na skutočnosť, že dňa 3.2.2014 uplynie 100 rokov odo dňa narodenia MUDr. Ivana
Chodáka, vedenie SFZ sa rozhodlo, že pri tejto výnimočnej príležitosti nedožitého jubilea uskutoční
udeľovanie Ceny Fair Play aj v roku 2014, hoci je zaužívaný dvojročný cyklus.
Návrhy na udelenie Ceny Fair Play možno predkladať v súlade so Štatútom upravujúcim
udeľovanie ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka v lehote do 15.3.2014.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Štatútu upravujúceho udelenia ceny Fair play MUDr. Ivana
Chodáka.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o vzdelávaní trénerov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Technického oddelenia SFZ
Jánovi Gregušovi a manažérovi vzdelávania trénerov SFZ Zsoltovi Pakuszovi.
Tí informovali členov VV SFZ, že došlo k prehodnoteniu výšky jednotlivých poplatkov
stanovených za školenia, rekvalifikáciu trénerov, za vystavenie a predĺženie trénerských licencií. Na
základe toho bol členom VV SFZ predložený návrh na zmenu a doplnenie čl. 7 Smernice o
vzdelávaní trénerov.
Navrhované úpravy čl. 7 Smernice o vzdelávaní trénerov (Poplatky za školenia, doškolenia,
vystavenie preukazov, licencií):
Orientačná výška poplatkov za jednotlivé typy školení, ktorá je upravená na základe reálnych
nákladov:
„Grassroots líder“:
50,- Eur
„C“ – „Tréner Grassroots“:
150,- Eur
UEFA „B“:
250,- Eur
UEFA „A“:
800,- Eur
UEFA „Pro“:
2000,- Eur
UEFA „Goalkeeper“
700,- Eur
UEFA „Elite Youth
800,- Eur
SFZ „Kondičný tréner“:
700,- Eur
Orientačná výška poplatkov za jednotlivé typy školení, ktorá je upravená na základe reálnych
nákladov:
Rekvalifikácia z III. / „C“ na UEFA „B“:
50,- Eur
Rekvalifikácia z II. / „B“ na UEFA „A“:
150,- Eur
Rekvalifikácia z I. / „A“ na UEFA „Pro“: 300,- Eur
Účastnícke poplatky za doškoľovania a semináre, ktoré sú schválené Úsekom vzdelávania na
predĺženie platnosti trénerských licencií:
Účastnícky poplatok určuje organizátor.
Poplatky za vystavenie a predĺženie trénerských licencií:
Od 1.1.2014 Technické oddelenie SFZ – Úsek vzdelávania, vystavuje nové trénerské licencie a
predlžuje platnosť trénerských licencií - pri splnení požadovaných kritérií podľa článku 9 Smernice
SFZ o vzdelávaní trénerov – bezodplatne.
Technický oddelenie SFZ – úsek vzdelávania zároveň vypracoval návrh prílohy č. 5 k Smernici
SFZ o vzdelávaní trénerov, ktorá bude komplexne upravovať koncepciu prijímacích skúšok
organizovaných SFZ pre školenie trénerov UEFA „A“ a UEFA „PRO“ licencie.!
Táto koncepcia definuje podmienky prihlásenia, obsah, priebeh a vyhodnotenie prijímacích
pohovorov na školenie trénerov UEFA „A“ a UEFA „Pro“ licencie organizovaných SFZ, na ktoré
je potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky.
Na školenie trénerov UEFA „B“ a UEFA Grassroots „C“ licencie sa prijímacie skúšky
neorganizujú.
Podmienky pre prihlásenie a prijatie štátnych reprezentantov a profesionálnych hráčov s dlhodobou
hráčskou kariérou na školenia trénerov sú zapracované do tejto koncepcie.

Podmienky organizátora školenia na prijatie do jednotlivých kurzov, musia byť pre všetkých
uchádzačov rovnaké.
Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný
zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA.
Prijímacia komisia je zložená z technického riaditeľa SFZ, manažéra vzdelávania trénerov SFZ,
zástupcu VV SFZ, TMK SFZ a členov pedagogického zboru SFZ. Členom komisie môže byť aj
zástupca Únie ligových klubov (ÚLK) a Únie futbalových trénerov Slovenska (ÚFTS).
Rozhodnutie o prijatí na školenie trénerov vydáva VV SFZ na základe výsledkov prijímacích
skúšok, návrhu prijímacej komisie a technického riaditeľa SFZ.
VV SFZ na základe výpisu z registra trestov má právo odmietnuť prijatie uchádzača.
Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním Trénerskej konvencie
UEFA. Maximálny počet prijatých je 20 študentov. Počet prijatých študentov môže byť znížený na
základe rozhodnutia VV SFZ.
Proti rozhodnutiu prijímacej komisie sa môže uchádzač do dvoch týždňov odvolať. O výsledku
odvolania rozhoduje VV SFZ.
Pedagogický zbor školení SFZ je schválený v akreditačnom projekte schválenom na MŠVVaŠ SR (
I. - II. stupeň, III. stupeň po získaní akreditácie ) a tvorí ho odborný garant špecializácie
a všeobecnej časti a nimi určený pedagogický a lektorský zbor. Pedagogický a lektorský zbor
ostatných typov školení trénerov vrátane školenia trénerov UEFA „Pro“ licencie je navrhovaný
technickým riaditeľom a manažérom vzdelávania SFZ.
PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA „A“ LICENCIE
Podmienky prihlásenia sa na školenie trénerov UEFA „A“ licencie:
- platná trénerská UEFA „B“ licencia
- minimálne 2 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo futbalovom klube od získania
UEFA „B“ licencie
- profesionálni hráči s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 150 štartov v najvyššej súťaži
jednej z členských krajín FIFA) sa na školenie môžu prihlásiť bez 2 – ročnej praxe od absolvovania
školenia trénerov UEFA „B“ licencie.
Podmienky absolvovania prijímacích skúšok na školenie trénerov UEFA „A“ licencie:
- prihláška na školenie do stanoveného termínu,
- zaplatenie poplatku za prijímacie konanie (na úrovni jednej vyučovacej hodiny na školení trénerov
UEFA „A“ licencie).
Obsah prijímacích skúšok školenia trénerov UEFA „A“ licencie:
- písomný test - teoretické poznatky na úrovni trénera UEFA „B“ licencie (podľa učebných osnov
tohto typu školenia garantovaného SFZ).
- hodnotenie praktických zručností – expertízne hodnotenie v hre
- uchádzači, ktorí majú štart v najvyšších dvoch súťažiach (prípadne štart v seniorskej reprezentácii)
praktickú časť prijímacích pohovorov nemusia absolvovať (potvrdenie zo zahraničia zabezpečujú
uchádzači).
Hodnotenie prijímacích skúšok:
- hodnotenie praktickej časti: splnil – nesplnil
- hodnotenie teoretickej časti – písomky:
- minimálne 50 % z maximálneho počtu bodov
(maximum 60 – minimum 30 bodov)
- bonifikačné body!
hráčske skúsenosti
minimálne 20 štartov za seniorskú reprezentáciu
15 bodov
minimálne 150 štartov v najvyššej súťaži
10 bodov
do 150 štartov v najvyššej súťaži
5 bodov
odborné aktivity (min. 2 roky)
tréner regionálnych výberov,
člen TMK RFZ, ObFZ,

publikačná a edičná činnosť
5 bodov
Konečné poradie prijatých uchádzačov sa určuje na základe celkového počtu získaných bodov.
Podmienky prijatia na školenie trénerov UEFA „A“ licencie:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace),
- výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace),
- úspešné prijímacie konanie (teória + prax),
- zaplatenie poplatku za školenie.
PRIJÍMACIE KONANIE NA ŠKOLENIE TRÉNEROV UEFA „PRO“ LICENCIE!
Podmienky prihlásenia sa na školenie trénerov UEFA „Pro“ licencie:
- platná trénerská UEFA „A“ licencia
- minimálne 3 roky vykonávania preukázateľnej trénerskej praxe vo vrcholovom futbale od získania
UEFA „A“ licencie (hlavný tréner seniorského družstva druhej prípadne tretej najvyššej súťaže,
asistent trénera v prvých dvoch najvyšších súťažiach, hlavný tréner v kategórii U19 v najvyššej
súťaži, trénerská prax pri reprezentačných výberoch).
- profesionálnym hráčom s dlhodobou hráčskou kariérou (minimálne 150 štartov v najvyššej súťaži
jednej z členských krajín FIFA) sa podmienka 3– ročnej prax od absolvovania školenia trénerov
UEFA „A“ licencie uznáva na akejkoľvek úrovni.
Podmienky absolvovania prijímacích skúšok na školenie trénerov UEFA „Pro“ licencie:
- prihláška na školenie do stanoveného termínu,
- zaplatenie poplatku za prijímacie konanie (na úrovni jednej vyučovacej hodiny na školení trénerov
UEFA „Pro“ licencie).
Obsah prijímacích skúšok školenia trénerov UEFA „Pro“ licencie:
- písomný test - teoretické poznatky na úrovni trénera UEFA „A“ licencie (podľa učebných osnov
tohto typu školenia garantovaným SFZ),
- ústna skúška z didaktiky futbalu – absolvujú len úspešní uchádzači na písomnom teste.
Hodnotenie prijímacích skúšok (trojstupňové):
1. stupeň - hodnotenie teoretickej časti – písomky:
- minimálne 50 % z maximálneho počtu bodov
(maximum 60 – minimum 30 bodov)!
2. stupeň – ústna skúška z didaktiky futbalu
hodnotenie:
A
15 bodov
B
10 bodov
C
5 bodov
FX
0 bodov
3. stupeň - bonifikačné body!
hráčske skúsenosti
minimálne 20 štartov za seniorskú reprezentáciu
15 bodov
minimálne 150 štartov v najvyššej súťaži
10 bodov
do 150 štartov v najvyššej súťaži
5 bodov
trénerské skúsenosti (min. 1 celý súťažný ročník)
Najvyššia súťaž (2.asistent),
2L (hlavný tréner)
15 bodov
2L (asistent trénera)
1. LSD (hlavný tréner)
10 bodov
asistent v reprezentáciách U 15 - U 20,
hlavný tréner, asistent pri ženských výberoch,
tréner regionálnych výberov
5 bodov
odborné aktivity (min. 3 roky)
člen TMK RFZ,
publikačná a edičná činnosť
5 bodov

Ak uchádzač je hodnotený na ústnej skúške FX, nemôže byť prijatý na školenie trénerov.
Konečné poradie prijatých uchádzačov sa určuje na základe celkového počtu získaných bodov.
Podmienky prijatia na školenie trénerov UEFA „Pro“ licencie:
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie, ako 3 mesiace),
- výpis z registra trestov (nie starší, ako 3 mesiace),
- úspešné prijímacie konanie (písomná + ústna skúška),
- zaplatenie poplatku za školenie.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o vzdelávaní trénerov.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DPR SFZ za jesennú
časť súťažného ročníka 2013/14.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi komisie rozhodcov SFZ
Dušanovi Krchňákovi, ktorý predstavil vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a
DPR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2013/14.
Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na svojom hodnotiacom zasadnutí v dňoch 7.8.12.2013 v Liptovskom Jáne komplexne vyhodnotila výkony rozhodcov a asistentov rozhodcov
SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2013/14. Výsledkom tohto hodnotenia je zaradenie
rozhodcov a asistentov rozhodcov do výkonnostných skupín pre začiatok jarnej časti súťažného
ročníka 2013/14.
PERSONÁLNE ZLOŽENIE SÚČASNEJ KR SFZ:
Dušan KRCHŇÁK (predseda), Marián RUŽBARSKÝ (podpredseda, úsek PR), Artur JAKUBEC
(člen, Školský úsek), Ľubomír UDVARDY (člen, úsek súťaží riadených ÚLK), Tibor JANČOVIČ
(člen, úsek súťaží riadených ŠTK a úsek rozhodkýň), Roman CSABAY (člen, organizačný a
marketingový úsek), Viliam VAIS (člen, organizačný úsek), Jaroslav ZÁBRANSKÝ (sekretár).
Návrh výkonnostných skupín rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2014:
a) Súťaže riadené ÚLK
Rozhodcovia (40): Fajčík, Glova, Horváth, Hracho, Hrčka P., Chmura, Ihring, Jánoš, Jaška,
Ježík, Jurenka, Kačenga, Kozák, Kráľovič, Kružliak, Leško, Marhefka, Mastiš, Matúš,
Michlian, Mojsej, Očenáš, Páchnik, Pavlík, Piatka, Prešinský, Samotný, Sedlák, Sedlár,
Smolák, Somoláni A., Straka, Špaček, Šuniar, Trutz, Valášek, Vlčej, Vlk, Vnuk, Weiss R.
Asistenti rozhodcov (32): Ádám, Balko, Bednár, Benko, Bobko, Bóllo, Borsányi, Brendza,
Cuninka, Ferenc, Hancko, Hrčka D., Chládek, Jankovič, Jenčura, Kubačka, Lieskovský,
Mikulaj, Mókoš, Petríček, Poláček, Roszbeck, Sluk R., Slyško, Somoláni T., Súkeníková,
Špivák, Tomčík, Vindiš, Vorel, Weiss E., Žákech
b) Súťaže riadené ŠTK SFZ
Rozhodcovia (16): Anguš, Cifrík, Čiernik, Čmiko, Debnár, Dohál, Galád, Chudá, Kakaščík,
Korista, Krivošík, Maršal, Molitoris, Perašín, Trenčanský, Ziemba
Asistenti rozhodcov (24): Barenčík, Budáč, Čajka, Dobrovský, Galo, Hrdlička, Hrmo, Jánošík,
Klovanič, Kováč, Ličko, Martiš, Martinkovič, Mihalík, Obertová, Ondruš, Perát, Poracký,
Pozor, Sluk M., Ščury, Tománek, Vician, Vitko

Definitívne návrhy na zaradenie do výkonnostných skupín budú uzatvorené po uskutočnení
zimných doškolovacích seminárov rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ (II.sk 24.-25.1.2014
v Kežmarských Žľaboch, TOP sk. 9.-16.2.2014 v Turecku) a po uskutočnení zimných fyzických
preierok (miesto a termín doteraz neurčené).
ŠKOLSKÝ A METODICKÝ ÚSEK
Školský a metodický úsek KR SFZ pokračoval v jesennej časti ročníka 2013/2014 vo svojej práci
podľa plánu. Už v termíne 5.-7.7.2013 počas letnej prestávky a pred zahájením sezóny usporiadal
pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov v Banskej Bystrici letný
doškolovací seminár, na ktorom boli udelené pokyny pre jesennú časť súťaží riadených ŠTK SFZ a
Úniou ligových klubov. Rozhodcovia a asistenti v rámci tohto programu absolvovali i fyzické
previerky. Tí rozhodcovia a asistenti, ktorí nesplnili limity stanovené KR SFZ, resp. sa týchto
previerok nezúčastnili zo zdravotných dôvodov, opakovali fyzické previerky v Bratislave v termíne
3.9.2013. Ďalšie riadne fyzické previerky pre rozhodcov a asistentov boli organizované v
Liptovskom Jáne v termíne 9.10.2013, kde previerky absolvovali novou formou, ktorú doporučila
KR UEFA, tzv. YO-YO testom. Prvé fyzické previerky tohto typu prebehli pod dohľadom nášho
fitness kouča Doc. Jána Hianíka a fitnes kouča UEFA Romana Jahodu z Rakúska. Všetci zúčastnení
tento test absolvovali úspešne. Rozhodcovia a asistenti FIFA, spolu s rozhodcami našej
TOP skupiny sa následne zúčastnili štvordňového kondičného sústredenia, ktoré sa uskutočnilo v
Liptovskom Jáne v termíne 9.-12.10.2013 v Alexandra Wellness Hotel. V tom istom hoteli boli
podľa plánu organizované ešte dve akcie, a to seminár vybraných rozhodkýň Slovenska v termíne
18.-21.10.2013 a seminár Talent&Mentor SFZ v termíne 7.-9.12.2013. Všetky tri akcie boli
organizované s podporou prostriedkov Konvencie UEFA. V rámci zimnej prestávky sa uskutočnia
plánované doškolovacie semináre pre rozhodcov TOP skupiny a rozhodkyne FIFA (Turecko 9.16.2.2014), pre rozhodcov II. skupiny (Kežmarské Žľaby 24.-25.1.2014) a pre pozorovateľov
rozhodcov SFZ (Kežmarské Žľaby 26.1.2014). Pre zimné doškolovacie semináre v regionálnych a
oblastných futbalových zväzoch bude pripravený jednotný metodický materiál z najnovších
materiálov FIFA a UEFA manažérom Konvencie UEFA, pracovníkom SFZ Vladimírom
Medveďom.
ORGANIZAČNÝ ÚSEK
Vyhodnotenie činnosti KR na úseku fyzickej prípravy R, AR SFZ a žien FIFA
V zmysle platného štatútu KR SFZ, schváleného VV SFZ, sa fyzické previerky R, AR a žien FIFA
vykonávali pravidelne 4x do roka, vždy pred jesennou a jarnou časťou a tiež v priebehu jesennej
a jarnej časti príslušného ročníka súťaží. Preverenie fyzickej prípravy R a AR zvládali až na malé
výnimky bez problémov, väčší počet R a AR fyzické previerky nezládol len v juli 2011 a aj to len
z dôvodu vysokých teplôt ovzdušia (nad 32 st. C)
Fyzické previerky sa vykonávali na úrovni limitov schválených FIFA a v zmysle odporúčaní
UEFA. V rokoch 2011 – 2013 sa vždy vykonával intervalový test ( min. 4000 m beh – 20 x 150 m
beh a 20 x 50 m chôdza) na 400 m tartanovej dráhe (Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica).
Posledné fyzické previerky v októbri 2013 sa vykonávali formou YO-YO testu na trávnatom ihrisku
v Liptovskom Jáne.
Z komplexého pohľadu je možné konštatovať, že výsledky testov sa medziročne zlepšovali o čom
svedčí aj fakt, že v v roku 2013 len minimum R a AR, resp. žien vykonávalo opravné fyzické
previerky.
Fyzická kondícia TOP skupiny R, AR a žien FIFA bola priebežne monitorovaná športtestermi –
výsledky boli spracovávané kondičným trénerom zodpovedným za fyzickú prípravu (Ján Hianik).
Vyhodnotenie činnosti na úseku jazykovej prípravy R, AR SFZ a žien FIFA
R, AR, ako aj ženy na nominačnej listine FIFA boli, podľa zaradenia do výkonnostných skupín,

resp. účasti v programe TALENT, pravidelne testovaní zo znalosti AJ. Testovanie sa realizovalo pre
R a AR FIFA, ďalších R a AR z TOP skupiny a ženy zaradené na nominačnú listinu FIFA formou
písomného testu, resp. ústneho pohovoru v AJ vždy počas letných a zimných seminárov, ktoré sa
uskutočňovali pred jesennou a jarnou časťou príslušného súťažného ročníka. Účastníci programu
TALENT boli zaradení do programu vypracovaného Jazykovou školou (1.SjS, Palisády 38,
Bratislava) špeciálne pre potreby Komisie rozhodcov SFZ.
Pravidelné testovanie znalosti AJ prinieslo pozitívne výsledky v celkovom zdokonalení znalosti
jazyka, najmä v jeho praktickom využívaní. V súčasnej dobe je možné konštatovať, že takmer
všetci R a AR FIFA, ako aj ženy zaradené na nominačnú listinu FIFA dokážu komunikovať bez
problémov v AJ. Taktiež je možné konštatovať, že väčšina mladých a talentovaných R a AR
zaradených v programe TALENT nemá problém komunikovať v AJ. Tieto závery potvrdzujú aj
výsledky účastníkov projektu CORE, kde ani v jednom prípade nebola konštatovaná neznalosť AJ
od príslušných koučov, resp. členov KR UEFA.
ÚSEK POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR)
Úsek pozorovateľov rozhodcov pracoval pod vedením vedúceho úseku Mariána Ružbarského
v jesennej časti súťažného ročníka 2013/14 v nasledovnom zložení:
Viliam Vais (CL), Miroslava Migaľová (II.liga), Rudolf Líška (III.LZ), Peter Barna (III.LV),
Miroslav Makový (I.LSD).
Základným cieľom úseku bolo zvládnutie priebehu jesennej časti z pohľadu výkonov PR. Členovia
úseku pravidelne vyhodnocovali správy po obsahovej a formálnej stránke, výstupy z nich boli
hlavnými podkladovými materiálmi pre rozhodovaciu činnosť KR SFZ.
Návrh výkonnostných skupín pozorovateľov rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2014:
Súťaže riadené ÚLK (22): Bartoš, Czetö, Fašung, Gádoši, Husárik, Christov, Jakubec,
Jančovič, Krchňák, Laskovský, Makový, Marko, Medveď, Minarčík, Mušák, Pastorek,
Ružbarský, Suchý, Špivák, Udvardy, Vais, Zábranský
Súťaže riadené ŠTK (22): Bomba, Csabay, Cuninka, Franek, Hlebaško, Hodoško,
Chalmoviansky, Jekkel, Jurášek, Kačenga, Kmec, Kopča, Kubáni, Likavský, Migaľová,
Richtárik, Sekereš, Schmidt, Schneider, Šipoš, Špila, Vaňo
Zaradenie PR do výkonnostných skupín pre jarnú časť súťažného ročníka 2013/14 bude uzatvorené
po uskutočnení zimného doškolovacieho seminára PR SFZ.
KONVENCIA UEFA (prehľad činnosti v roku 2013)
V oblasti vzdelávania s podporou prostriedkov UEFA Konvencie rozhodovania sa aj v priebehu
roku 2013 pokračovalo v činnosti v už vopred zadefinovaných štyroch hlavných okruhoch
pôsobnosti:
1.) Podpora pre zvyšovanie úrovne kvality rozhodcov a asistentov rozhodcov FIFA:
V tejto oblasti sa k štandardne zabezpečovanému procesu pridala aj forma tzv. tréningových
kempov, kedy v priebehu mesiaca Február a September sa konali 4-dňové semináre za účasti R a
AR uvedenej kategórie doplnených o členov skupiny TOP.
V rámci ich programov bolo pre túto skupinu zabezpečená príprava ako v oblasti psychologickej,
tak aj v oblasti fyzickej spojená s možnosťami kvalitnej regenerácie a oddychu v horskom prostredí.
Príprava bola vedená lektormi SFZ (p. J.Hianik, T.Gurský, …) a taktiež UEFA (p. R.Jahoda –
fittness coach).
V priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 sa podarilo s podporou deklarovanej
finančnej pomoci UEFA pripraviť a odsúhlasiť na septembrovom zasadnutí VV SFZ zavedenie
funkcie pomocného rozhodcu pre vytypované stretnutia Corgoň ligy.
V rámci podpory pre skvalitnenie podmienok pre výkon rozhodcov, asistentov rozhodcov a
pomocných rozhodcov priamo v stretnutiach Corgoň ligy bude doplnené materiálne vybavenie
zakúpením ďalších 4 nových sád komunikačných zariadení od fy Adeunis RF spolu s potrebným

dodatočným doplnením pre už 6 používaných sád nového typu pre využitie aj v stretnutiach, na
ktoré budú nominovaní aj pomocní rozhodcovia.
2.) Zvyšovanie úrovne kvality vzdelávania – školiteľov rozhodcov a PR:
Bolo zdôraznené, že naši lektori sa opätovne zúčastnili na školení licenčných komisárov a
v priebehu roka bol na našich seminároch odprezentovaný vzdelávací materiál FIFA a UEFA
z RAP kurzu konaného v marci 2013 za účasti J.Zábranského a V.Medveďa, s následným prenosom
týchto najnovších školiacich trendov na nižšie stupne rozhodovania na Slovensku.
V priebehu roku 2013 boli zabezpečené ďalšie školiace materiály z úrovne FIFA/UEFA ako vo
forme DVD (školiace video-klipy s rozborom situáciií v medzinárodných stretnutiach), tak aj vo
forme priamych SW prostriedkov pre školenia v špecifických oblastiach (napr. „Interactivos Futuro
III PC“), ktoré boli následne poskytnuté k dispozícii školiteľom rozhodcov nielen na úrovni SFZ,
ale aj pre školiteľov na úrovni regionálnych a následne aj oblastných futbalových zväzov.
Naďalej sa pokračuje v praxi poskytovania školiacich materiálov pravidiel futbalu a fyzickej
prípravy na webovej stránke Asociácie rozhodcov SFZ a v podpore usporiadavania workshopov pre
zvýšenie kvality a zjednotenie uplatňovania kritérií hodnotenia rozhodcov prostredníctvom správ
PR a to so zameraním v tomto roku na úroveň regionálnych FZ, kde boli usporiadané workshopy
PR (napr.: ZsFZ – Trenčín, Apríl 2013, stretnutie Slovakia Cup: Slovensko – Rusko, počet PR = 20,
SsFZ – B.Bystrica, September 2013, stretnutie CL: B.Bystrica – Myjava, počet PR = 14).
3.) Podpora talentovaných rozhodcov:
V roku 2013 bola podporená v rámci UEFA Konvencie rozhodovania účasť našich R a AR na
nasledovných domácich a zahraničných podujatiach:
• Z.Kováčová, I.Lešková, S.Mišková – rozhodkyňa a jej asistentky – účasť na
medzinárodnom turnaji kategórie U-19 v Španielsku
• T.Maršal, M.Očenáš, A.Somoláni, M.Barenčík, P.Bednár, M.Budáč, M.Cuninka,
B.Hancko, B.Hrdlička, P.Kováč, M.Roszbeck, M.Sluk, M.Vitko – rozhodcovia a
asistenti rozhodcu – účasť na turnaji Slovakia Cup kategórie U-18
• R.Weiss, P.Bednár, F.Ferenc – rozhodca a asistenti, ktorí absolvovali kurz v rámci
projektu CORE 16 (Centre of Refereeing Excellence)
• B.Marhefka, B.Hancko, M.Roszbeck – rozhodca a asistenti, ktorí sa zúčastňujú kurzu v
rámci projektu CORE 19
Pokračuje sa naďalej v projekte Talent & Mentor SFZ v nastavenom režime s tesnejším prepojením
na projekty v rámci regionálnych FZ, keď sa tieto koordinujú na rovnakú obsahovú náplň
usporiadaných seminárov.
V rámci Konvencie rozhodovania boli podporené semináre a odborné prednášky, ale aj tréningové
jednotky (napr. SsFZ dňa 4.10.2013 v Rajec.Tepliciach za účasti 14 rozhodcov a 2 lektorov) pre
talentovaných rozhodcov a ich mentorov v rámci jednotlivých regionálnych FZ, ktoré sa konali
nasledovne:
•
•
•
•
•

BFZ – Senec, Marec 2013, účasť 12 talentovaných R a 9 mentorov
SsFZ a VsFZ – Kežm. žľaby, Máj 2013, seminár T&M – účasť 32 R a 8 mentorov
ZsFZ – Nitra, September 2013, seminár T&M – účasť 18 talentovaných R a 11 mentorov
VsFZ – Kežm. žľaby, November 2013, seminár T&M – účasť 21 R a 10 mentorov
SsFZ – Rajec.Teplice, November 2013, seminár T&M – účasť 14 R a 8 mentorov

Ďaľšou formou podpory talentovaných R a AR bolo, že KR SFZ pre jesennú časť súťažného
ročníka 2013/2014 vytypovala niekoľko perspektívnych R a AR s vekom do 34 rokov
s príležitosťou štartu v súťažiach riadených ÚLK (jedná sa o 8 rozhodcov 4 asistentov rozhodcu).
aktiež sa pokračuje v podpore talentovaných rozhodcov a asistentov rozhodcu na národnej úrovni v
ich príprave z anglického jazyka zabezpečením kurzu v spolupráci s 1. štátnou jazykovou školou

(1.SJŠ) v Bratislave formou korešpondenčnej výuky a osobnej komunikácie s lektorom AJ,
prípadne prostredníctvom internetovej aplikácie SKYPE.
Výsledkom podpory talentovaných rozhodcov s pomocou prostriedkov UEFA Konvencie
rozhodovania v predchádzajúcom období je fakt, že v tomto súťažnom ročníku súťaží SFZ boli po
prvýkrát v histórii všetci nováčikovia z regionálnych FZ zaradení na nominačnú listiny rozhodcov a
asistentov rozhodcov SFZ len takí R a AR, ktorí sú výslednými „produktami“ regionálnych
programov Talent-Mentor.
4.) Nábor rozhodcov:
Aktivity v oblasti náboru a udržania nových rozhodcov pri rozhodovaní futbalu pokračovali okrem
jednotlivých úvodných školení a kurzov pre nových rozhodcov, ktorých hlavnými koordinátormi sú
predsedovia jednotlivých KR ObFZ a členovia KR ObFZ zodpovední za vzdelávanie
v regionálnych a oblastných FZ aj ďalšími školeniami formou tzv. Školy mladých rozhodcov.
V tomto roku boli ukončené Školy mladých rozhodcov v ObFZ Zvolen a ObFZ Michalovce.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje správu o vyhodnotení výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DPR
SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2013/14.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9: Správa o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka
2013/14.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2013/14.
Komisia pracovala pod vedením predsedu komisie Františka Košičára. Jej členmi boli p. Štefan
Olšavský za VsFZ, Pavol Kuteľ za SsFZ, Ladislav Vadkerti za ZsFZ, Vladimír Ondrušek za BFZ
a Tatiana Polatseková za administratívu SFZ.
Komisia si na začiatku súťažného ročníka zvolila spôsob jej práce, ktorý vychádza z jej štatútu.
Svoje aktivity riešila predovšetkým racionálne, bez nadmerných výdavkov na svoju činnosť, aby
príliš nezaťažovala rozpočtové možnosti futbalového zväzu. Jej praktická a odborná činnosť bola
koordinovaná predsedom komisie a to vo výraznej miere emailovou komunikáciou doplnenou
o telefonickú komunikáciu. Tento spôsob komunikácie medzi členmi komisie bol odhadom na jej
celkovej činnosť v percentuálnom vyjadrení až 60 % celkovej komunikácie, pričom zvyšok tvorili
operatívne zasadania komisie v Bratislave a spoločné výjazdové zasadania komisie v jednotlivých
regiónoch SFZ. Operatívne zasadania komisie sa konali a konajú spravidla každý utorok v týždni a
na základe potreby komunikácie komisie s jednotlivými komisiami, koordinácie práce jej členov,
vyhodnocovaní činnosti delegátov na jednotlivých stretnutiach, prípravou a vydávaním pokynov
delegátom, spracovávaní podkladov administratíve SFZ, spolupráce komisie s inými komisiami,
koordinácie ďalších činností komisie a iných jej aktivít. Operatívnych zasadaní bolo v tomto
období celkom 14.
Komisia si počas súťažného ročníka plnila a splnila svoje základné povinnosti. Riadila prácu
delegátov SFZ, obsadzovala delegátov na súťažné stretnutia CL a II. L., vyhodnocovala ich činnosť,
prijímala systematické, ako aj priebežné opatrenia v prospech činnosti delegátov delegovaných na
športových podujatiach, zaoberala sa metodickou a vzdelávacou činnosťou. V rámci jej ďalších
aktivít sa podieľala na zmenách legislatívnych dokumentov v legislatívnom procese,
v pripomienkových konaniach prebiehajúcich v SFZ, úspešne a plnohodnotne spolupracovala s
administratívou SFZ ako aj komisiami SFZ.

Komisia chce do budúcnosti chce dosiahnuť výrazný posun v znalostiach delegátov, ich praktickú
činnosť na stretnutiach, úspešnú spoluprácu s komisiou rozhodcov SFZ, spoluprácu s komisiami na
úrovni regionálnych futbalových zväzov a ďalšie, ktoré budú viesť k budovaniu kvalitatívne
lepšiemu delegátskemu stavu. Má svoje interné, ale aj externé podnety na zlepšenie práce komisie
a bude sa snažiť ich využívať.
V ďalšom období sa komisia zameria na školenia delegátov z novoprijatých zákonných
a odborných noriem v SFZ. V spolupráci s PR oddelením vypracuje metodické video materiály,
ktoré budú zamerané na spracovanie správy delegáta v ISSF systéme. Komisia navrhuje vypracovať
v zmysle administratívy UEFA jednotné organizačné a metodické pokyny pre delegované osoby
v rámci SFZ, ktoré by tvorili základnú normu práce delegovaných osôb a vymedzovali ich práva
a povinnosti počas výkonu ich funkcií v SFZ.
V priebežnom hodnotení delegátov veľmi dobrých výsledkov dosahujú títo delegáti: Lipták,
Olšavský, Kuteľ, Chocholouš, Košičár, Švarc, Líška a Vaľko. Dobré výsledky svojej práce
vykazujú delegáti Kiss, Bóc, Čaban, Panák, Jasenák, Tarči, Benedikovič, Lônčík, Barna, Kovalčík,
Medovič, Čan, Tomášová, Urban, Forgon, Vansa, Vorel a Korman Nedostatky v práci delegáta
komisia zistila pri hodnotení delegátov Kondeka a Siheľského. Komisia vyjadrila výraznú
spokojnosť s prácou novo zaradených delegátov (Líška, Lônčík a Vorel), ktorí sú svojou
pracovitosťou prínosom delegátskeho stavu v SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného
ročníka 2013/14.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na obsadenie pozície reprezentačného trénera
mládežníckych ženských výberov SR.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. S prihliadnutím na skutočnosť, že kalendár medzištátnych
futbalových stretnutí ženských mládežníckych reprezentačných výberov Slovenskej republiky vo
vekových kategóriách W SR „19“, W SR „17“ a W SR „15“ neobsahuje také množstvo
medzištátnych stretnutí, ako je tomu v prípade mužských mládežníckych reprezentácií a v záujme
zachovania hernej kontinuity pri prechode hráčok medzi jednotlivými reprezentačnými výbermi, sa
komisia ženského futbalu SFZ po vzájomnej dohode s riaditeľom technického úseku SFZ Jánom
Gregušom rozhodla navrhnúť na ustanovenie do pozície spoločného reprezentačného trénera
ženských reprezentačných výberov W SR „19“, W SR „17“ a W SR „15“ pána Branislava
Petroviča.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje Branislava Petroviča za reprezentačného trénera mládežníckych ženských
výberov SR.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Informácia o priebehu disciplinárnych konaní vo veci manipulácie výsledkov
futbalových stretnutí.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval, že Disciplinárna komisia SFZ (ďalej len ako „DK SFZ“) na svojom
mimoriadnom zasadnutí dňa 17.12.2013 rozhodla o uložení disciplinárneho opatrenia zastavenia
pretekárskej činnosti hráčom, ktorí sa podieľali na korupčnom správaní a ovplyvňovaní futbalových
výsledkov, a to nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ivanovi Žigovi (r.č. 720821/9062) – na 25 rokov,
Mariánovi Dirnbachovi (r.č. 79091 3/7225) – na 25 rokov,
Ivanovi Hodúrovi (r.č. 791007/6548) – na 14 rokov,
Michalovi Dianovi (r.č. 811130/7358) – na 18 rokov,
Marekovi Božoňovi (r.č. 900417/9327) – na 18 rokov,
Tomášovi Huberovi (nar. 29.8.1985) – na 18 rokov,

a to s účinnosťou od 13.9.2013.
V súlade s čl. 24 a nasl. Disciplinárneho poriadku SFZ (ďalej len ako „DP SFZ“) je možné proti
rozhodnutiu DK SFZ podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia DK SFZ. V
stanovenej lehote právo odvolať sa proti rozhodnutiu DK SFZ, využili traja zo šiestich potrestaných
hráčov, pričom ich odvolaniami sa bude zaoberať Odvolacia komisia SFZ.
SFZ zaslal úradný preklad vyššie uvedeného rozhodnutia DK SFZ do angličtiny na FIFA a UEFA
za účelom priebežného oboznamovania orgánov FIFA a UEFA s jednotlivými krokmi, ktoré SFZ
podnikol v súvislosti s riadnym potrestaním aktérov korupčnej kauzy.
SFZ požiada FIFA o rozšírenie pôsobnosti disciplinárneho rozhodnutia vydaného DK SFZ s
celosvetovým účinkom, akonáhle jednotlivé rozhodnutia DK SFZ nadobudnú právoplatnosť v
súlade s predpismi SFZ.
DK SFZ ďalej začala disciplinárne konania vo veci korupčného správania sa a ovplyvňovania
futbalových výsledkov a s tým súvisiacou činnosťou ohľadne dvoch prípravných stretnutí FC Nitra
v roku 2011. V tejto súvislosti DK SFZ predbežným opatrením zastavila pretekársku činnosť
Martinovi Trančíkovi, a to s účinnosťou od 28.11.2013.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu disciplinárnych konaní vo veci manipulácie
výsledkov futbalových stretnutí.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Informácia o záveroch pracovnej skupiny ku kontrole kamerových systémov
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval, že dňa 28. novembra 2013 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny
k riešeniu otázky účelovej dotácie na kamerový systém pre kluby ÚLK.
1. Oboznámenie sa so stanoviskami futbalových klubov ohľadom aktuálneho stavu plnenia
podmienok čerpania dotácie na vybudovanie kamerových systémov
Stanoviská jednotlivých klubov k stavu kamerových systémov futbalových štadiónov sú:
- kamerový systém futbalového štadióna klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda spĺňa požadované
kritériá, pričom bol sfunkčnený a prevzatý dňa 15.11.2013,
- kamerový systém futbalového štadióna FC ViOn Zlaté Moravce bol doplnený o požadovaný počet
5 kamier, takže všetky sektory sú pokryté statickými kamerami,

- porucha optických rozvodov kamerového systému futbalového štadióna klubu FK Dukla Banská
Bystrica bude odstránená v termíne do 31.12.2013
2. Kontrola splnenia technických parametrov kamerových systémov jednotlivých štadiónov
- kamerový systém futbalového štadióna klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda spĺňa požadované
technické parametre, nedošlo však k osadeniu optických rozvodov,
- kontrola doplnenia požadovaného počtu kamier na futbalovom štadióne v Zlatých Moravciach
bude vykonaná dňa 3.12.2013,
- kontrola opravy kamerového systému futbalového štadióna v Banskej Bystrici bude vykonaná v
januári 2014
3. Právno-ekonomická analýza okolností demontáže kamerového systému na futbalovom
štadióne MFK Dubnica
Pracovná skupina nedisponuje všetkými materiálmi (najmä zmluvami), na základe ktorých by
mohla zaujať jasné stanovisko vo veci okolností demontáže kamerového systému na futbalovom
štadióne v Dubnici vrátane možnosti SFZ požadovať vrátenie dotácie zo strany zodpovedného
subjektu.
Vzhľadom k tomu, že je potrebné zaujať právne relevantné stanovisko, je vhodné požiadať
príslušný orgán SFZ, ktorým je legislatívno-právna komisia SFZ, o právno-ekonomickú analýzu
daného prípadu.
Ďalej boli prerokované otázky ďalšieho postupu:
- je potrebné spracovať minimálne technické štandardy kamerového a turniketového systému pre
futbalové štadióny klubov CL v súlade s príslušnou legislatívou SR a predpismi SFZ, ako
podmienku pre poskytnutie dotácie v rámci projektu výstavby futbalových štadiónov,
- je potrebné zakomponovať medzi podmienky záväznej prihlášky do CL a rozpisu RS pre súťažný
ročník 2014/2015 aj podmienku funkčného kamerového systému spĺňajúceho stanovené technické
parametre a normy,
- je potrebné stanoviť termín, od ktorého súťažného ročníka bude v záväznej prihláške do CL a
rozpisu RS pre súťažný ročník zakomponovaná podmienka funkčného turniketového systému
spĺňajúceho stanovené technické parametre a normy,
- je potrebné v súlade so zmluvami SFZ/ÚLK, MFK Dubnica/Telekom, ÚLK/MFK Dubnica, a
platnou právnou úpravou vysporiadať zmluvný vzťah súvisiace s poskytnutím dotácie na
vybudovanie kamerového systému.
Pracovná skupina navrhla VV SFZ:
1) poveriť zodpovedný orgán alebo organizačnú zložku aparátu SFZ vypracovaním minimálnych
technických štandardov kamerového a turniketového systému pre futbalové štadióny klubov CL v
súlade s príslušnou legislatívou SR a predpismi SFZ, vrátane predloženia návrhu termínu záväzného
požadovania týchto štandardov
2) poveriť riadiaci orgán CL, aby v záväznej prihláške do CL a rozpise RS pre súťažný ročník
2014/2015 uviedol podmienku funkčného kamerového systému spĺňajúceho stanovené technické
parametre a normy
3) požiadať legislatívno-právnu komisiu SFZ o spracovanie právno-ekonomickej analýzy okolností
demontáže kamerového systému na futbalovom štadióne v Dubnici vrátane možnosti SFZ vymáhať
zmluvné povinnosti a požadovať vrátenie dotácie zo strany zodpovedného subjektu
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ prijíma odporúčania pracovnej skupiny k riešeniu otázky účelovej dotácie na
kamerový systém pre kluby ÚLK.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ , aby zabezpečil realizáciu odporúčaní pracovnej skupiny.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:

Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže na I. polrok 2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh termínovej listiny mládeže na I. polrok 2014:

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže na I. polrok 2014.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník
2013/14.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že uznesením VV SFZ č. 127/13 zo dňa 4.
septembra 2013 bola pre kluby vyhlásená možnosť kandidovať na dejisko finálového zápasu
Slovnaft cup-u 2013/14.
SFZ bola doručená jediná prihláška, a to klubom Spartaka Myjava, a.s., ktorý prejavil záujem o
organizáciu finálového zápasu Slovnaft cup-u 2013/14.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje štadión Spartaka Myjava,a.s. za dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný
ročník 2013/14.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Informácia o zaslaní návrhov na udelenie cien Klubu fair play SOV.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v duchu zásad fair play 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 bolo potrebné podať v termíne do 31.decembra 2013 výkonnému
výboru Klubu fair play SOV, ktorý následne rozhoduje o ich udelení,. V termíne do 13. decembra
2013, ktorý bol určený na doručenie nominácií na základe rozhodnutia VV SFZ dňa 3. decembra
2013, neboli podané žiadne návrhy.
Prezident SFZ Ján Kováčik sa preto rozhodol využiť tento priestor a listom zo dňa 10. decembra
2013 bol SFZ na cenu klubu fair play SOV za celoživotné pôsobenie v duchu fair play nominovaný
p. Jozef Jankech.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o zaslaní návrhov na udelenie cien Klubu fair play
SOV.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Prerokovanie postupu voči klubu MFK Dubnica nad Váhom za nedostatočné
vyúčtovanie prostriedkov zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že futbalovému klubu MFK Dubnica nad Váhom bola na základe rozhodnutia VV SFZ
pridelená finančná dotácia z UEFA Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12. 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 7.11.2013 a zo dňa
13.12.2013), futbalový klub MFK Dubnica nad Váhom riadnym spôsobom nezdokladoval použitie
vyššie uvedených finančných prostriedkov na stanovený účel.
Navrhol, aby SFZ prostredníctvom uznesenia VV SFZ jednak požadoval od futbalového klubu
bezodkladné vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých z UEFA Solidarity Payment
2011/2012 a súčasne voči klubu začal disciplinárne konanie.
V rámci diskusie k tomuto bodu programu vystúpil člen VV SFZ za profesionálny futbal Ivan
Nemečkay, ktorý informoval, že klub MFK Dubnica nad Váhom zaslal vyúčtovanie dňa
31.decembra 2013 emailom. Nakoľko išlo o novú informáciu, ktorú bolo potrebné verifikovať a
hlavne skontrolovať nanovo podané zúčtovanie, členovia VV SFZ sa dohodli, že tento bod bude
predmetom rokovanie najbližšie ho zasadnutia.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje odklad prerokovania postupu voči klubu MFK Dubnica nad Váhom za
nedostatočné vyúčtovanie prostriedkov zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12.
2) VV SFZ schvaľuje deň 31. marec 2014 za konečný termín na zasielanie návrhov na
vytvorenie Smernice o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rozpočtu SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Informácia o zapracovaní nového disciplinárneho poriadku do systému ISSF.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi IT oddelenia SFZ Jánovi
Letkovi, ktorý informoval o nasadení nových Reportov do systému ISSF so zapracovanými

zmenami podľa nového disciplinárnemu poriadku SFZ (ďalej len „DP“), hlavne v častiach počítania
žltých kariet. Ostatné funkcionality, ktoré priniesol nový DP hlavne v oblasti zadávania
reštrikčných opatrení a s nimi súvisiacimi notifikáciami, budú do ISSF zapracované do začiatku
jarnej časti súťaží.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o zapracovaní nového disciplinárneho poriadku do
systému ISSF.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: Prerokovanie návrhu konceptu klubu SFM Senec na postup podľa Smernice o
právno-organizačných zmenách v kluboch z 5.11.2013.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právničke Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Márii Berdisovej, ktorá informovala o koncepte návrhu klubu SFM Senec na postup
podľa Smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch z 5.11.2013. Išlo o posúdenie projektu
prevodu športovej činnosti občianskeho združenia ŠK SFM Senec, projekt k prevodu športovej
činnosti, zápisnicu z Výboru ŠK SFM Senec, zápisnicu z mimoriadnej členskej schôdze ŠK SFM
Senec a návrh zmluvy o prevode športovej činnosti.
Legislatívno-právne oddelenie skonštatovalo, že uvedený návrh posúdilo, je v súlade so Smernicou
o právno-organizačných zmenách v kluboch z 5.11.2013. Zároveň sa týmto prevodom zabezpečí to,
aby záložné právo, ktoré bolo v dôsledku porušenia právnych predpisov týkajúcich sa používania
nenávratného finančného príspevku z Nórskeho finančného mechanizmu zriadené v súvislosti
s právoplatným rozhodnutím o porušení finančnej disciplíny Správou finančnej kontroly Bratislava,
na majetok vo vlastníctve občianskeho združenia, neohrozilo výkon športovej činnosti klubu ŠK
SFM Senec. Na základe schválenia projektu VV SFZ bude možné pristúpiť k podpisu zmluvy
o prevode športovej činnosti, kde bude ku dňu jej podpísania presne vymedzené, aké práva
a povinnosti sa prevádzajú na akciovú spoločnosť a s akou účinnosťou.
Prílohy, ktoré boli súčasťou posúdenia žiadostí ŠK SFM Senec:
1.Žiadosť o posúdenie projektu prevodu športovej činnosti občianskeho združenia ŠK SFM Senec
2. Projekt k prevodu športovej činnosti
3. Zápisnica z Výboru ŠK SFM Senec
4. Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze ŠK SFM Senec
5. Návrh zmluvy o prevode športovej činnosti.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ súhlasí s návrhom konceptu klubu SFM Senec na postup podľa Smernice o právnoorganizačných zmenách v kluboch z 5.11.2013.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 19: Návrh na obsadenie reprezentačného trénera SR „A“ vo futsale. Posúdenie súladu
stanov SF so stanovami SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že dňa 31. decembra 2013 Komisia futsalu SFZ na návrh VV SF predložila návrh na

obsadenie funkcie trénera reprezentácie futsalu SR A p. Marcom Antoniom Angulom Lopezom.
Dňa 31.12.2013 skončila účinnosť zmluvy s reprezentačným trénerom SR „A“ vo futsale p. Jánom
Janíkom. V Bratislave sa v dňoch 3. – 4. januára 2014 uskutočnilo sústredenie reprezentácie SR
„A“ vo futsale a v dňoch 5. – 9. januára 2014 sa uskutočnili dva prípravné zápasy v Taliansku pred
ME vo futsale. Z tohto dôvodu bola 17. decembra 2013 uzatvorená mandátna zmluva medzi
španielskym trénerom a SFZ, v súlade s ktorou bol tento tréner dočasne ustanovený za
reprezentačného trénera SR „A“ vo futsale na pokrytie týchto podujatí, a to až do schválenia nového
reprezentačného trénera SR „A“ vo futsale VV SFZ. Tréner sa touto mandátnou zmluvou zaviazal,
že pre SFZ ako subjekt, ktorý je v súlade s čl. III ods. 2 stanov SFZ zodpovedný za účasť športovej
reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárodných športových súťažiach vo futsale, v súlade s
čl. 4 ods. 2 písm. d) stanov SFZ zabezpečuje prípravu a účasť športovej reprezentácie SR v
medzinárodných športových súťažiach vo futsale a zároveň v zmysle čl. 17 ods. 5 stanov SFZ je
organizátorom stretnutí reprezentačných výberov vo futsale, uskutoční všetky činnosti hlavného
trénera reprezentačného družstva SR „A“ vo futsale súvisiace s organizáciou a účasťou na
sústredení reprezentačného družstva SR „A“ vo futsale v Bratislave v dňoch 3. – 4. januára 2014
a v rámci dvoch prípravných zápasoch v Taliansku pred ME vo futsale v dňoch 5. – 9. januára 2014
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Mandátna zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 14.
januára 2014.
Štatutárny zástupca SF p. Totka podal čestné vyhlásenie, že všetky náklady spojené s plneniami a
záväzkami, ktoré sú predmetom zmluvy s trénerom, bude znášať SF a od SFZ nebude z tohto titulu
požadovať žiadne finančné prostriedky alebo iné vecné plnenia, čo bolo podmienkou obsadenia
tejto funkcie p. Marcom Antoniom Angulom Lopezom.
V súlade s čl. 52 písm. r) stanov SFZ schvaľuje reprezentačného trénera SR „A“ vo fusale VV SFZ,
V zmysle čl. čl. 8 ods. 15 písm. u) stanov SF má túto pôsobnosť VV SF. V tejto súvislosti LPO
vypracovalo posúdenie súladu stanov SF a stanov SFZ, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu a v súlade
s týmto stanoviskom LPO je nevyhnutné zosúladiť stanovy SF so stanovami SFZ. Ide najmä o tento
nesúlad:
1. Chýba definícia pojmov (z nich napr. problém môže vyvolať nadpolovičná väčšina pri
nepárnom počte – možný odlišný výklad).
2. Vylučuje sa uplatnenie osobitných princípov (čl. 2 ods. 7 stanov SF).
3. Chýbajú ustanovenia o neutralite a nediskriminácii (čl. 6 stanov SFZ), o systéme
predpisov a rozhodnutí (čl. 8 stanov SFZ), o disciplinárnych opatreniach (čl. 12 stanov SFZ), o vis
maior (čl. 14), o súťažiach a medzinárodných súťažiach (čl. 16 a 17 stanov SFZ), o hráčoch (čl. 19
stanov SFZ), o volebnej, disciplinárnej a odvolacej komisii (čl. 57 až 59 stanov SFZ).
4. Nedostatočne sú prebraté čl. 7 (ods. 2,3), čl. 9 (ods. 5 až 7), čl. 10 (ods. 3 až 5), čl. 11
(ods. 1, 3) a čl. 13 stanov SFZ.
5. Nezrozumiteľne riešené „kolektívne členstvo“ (čl. 4 ods. 6 písm. b) stanov SF –
„kolektívny člen je kolektívny člen RZ“ – akoby šlo o riadneho člena), nezadefinovanie riadneho
člena, chýba pridružený člen.
6. V čl. 4 ods. 9 stanov SF chýba medzi predkladanými dokladmi k žiadosti o riadne
členstvo doložka o uznaní právomoci určených orgánov.
7. Nedostatočne sú prebraté čl. 36 (SF nemá orgán s rozhodcovskou –súdnou právomocou,
chýba odvolacia a disciplinárna komisia stanov SFZ), čl. 37 (chýba skoro všetko okrem ods. 13), čl.
38 (chýba neprípustnosť predĺženia funkčného obdobia), čl. 47 (chýba úprava ohľadom riadnych
volieb, doplňujúcich volieb a volebnej konferencie).
8. Ustanovenia čl. 8 ods. 2 písm. c), čl. 8 ods. 3 a 5 sú zmätočné a je vhodné ich
preformulovať.
9. Ustanovenia čl. 8 ods. 15 písm. t) a u) stanov SF sú v priamom rozpore s čl. 52 písm. p)
a r) stanov SFZ a je nevyhnutné ich zosúladiť. O termínovej listine všetkých reprezentačných
družstiev vrátane futsalu, ako aj o ustanovení a odvolaní trénerov reprezentačných družstiev
rozhoduje VV SFZ, nie VV SF a VV SF je v tejto súvislosti oprávnení podávať maximálne návrhy.

10. V stanovách SF je potrebné zohľadniť úpravu čl. 57, 58 a 59 stanov SFZ, ktorá tam nie
je žiadnym spôsobom zohľadnená.!
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje Marca Antonia Angula Lopeza za reprezentačného trénera SR „A“ vo
futsale a splnomocňuje prezidenta SFZ, aby s ním uzatvoril Head Coach Agreement.
2) VV SFZ odporúča SF zosúladiť stanovy SF so stanovami SFZ v zmysle pripomienok
vznesených LPO SFZ.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 20: Návrh na vystúpenie SFZ z Národného futbalového štadióna, a.s.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že SFZ v súčasnosti vlastní 28 kmeňových
akcií Národného futbalového štadióna, a.s. (hodnota jednej akcie je 331,93 €) v celkovej hodnote
9.294,04 €. Celkové základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté do 1000 kmeňových akcií a má
hodnotu 331.930 €.
Keďže SFZ je minoritným akcionárom a nemá reálnu možnosť ovplyvňovať činnosť a rozhodnutia
NFŠ, a.s., predložil prezident SFZ Ján Kováčik návrh na vystúpenie zo spoločnosti a zrušiť
akúkoľvek majetkovú účasť v spoločnosti.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje vystúpenie SFZ z Národného futbalového štadióna, a.s.
2) VV SFZ poveruje LPO SFZ, aby vykonalo všetky právne kroky potrebné k zrušeniu
majetkovej účasti SFZ v Národnom futbalovom štadióne, a.s.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 21: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o predložení návrhu na udelenie strieborného
odznaku SFZ pre Jána Fašunga pri príležitosti jeho životného jubilea za jeho dlhoročnú činnosť a
obetavú prácu pre slovenský futbal.
Rovnako tak boli členom VV SFZ predložené návrhy na udelenie odznakov SFZ od predsedu BFZ
a ZsFZ. Išlo konkrétne o tieto návrhy za dlhoročnú činnosť a obetavú prácu pre slovenský futbal:
BFZ – návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ
Milan Hrica - pri príležitosti životného jubilea 70. narodenín,
Peter Špilák - pri príležitosti životného jubilea 65. narodenín,
BFZ – návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ
Vojtech Barborík - pri príležitosti životného jubilea 80. narodenín,
Štefan Bodnár - pri príležitosti životného jubilea 75. narodenín,
Alexander Berkovič - pri príležitosti životného jubilea 75. narodenín,
Juraj Pogány - pri príležitosti životného jubilea 70. narodenín,
Dušan Trnka - pri príležitosti životného jubilea 65. narodenín,
Vojtech Varadin - pri príležitosti životného jubilea 65. narodenín,
Štefan Jajcay - pri príležitosti životného jubilea 60. narodenín,

Miroslav Podmanický - pri príležitosti životného jubilea 60. narodenín,
Rudolf Novák - pri príležitosti životného jubilea 60. narodenín,
Ladislav Jaborek - pri príležitosti životného jubilea 55. narodenín,
ZsFZ – návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ
Miroslav Guček - pri príležitosti životného jubilea 60. narodenín
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku SFZ pre Jána Fašunga, Milana Hrica a
Petra Špiláka.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku SFZ pre Miroslava Gučeka, Vojtecha
Barboríka, Štefanovi Bodnárovi, Alexandrovi Berkovičovi, Jurajovi Pogánymu, Dušanovi
Trnkovi, Vojtechovi Varadinovi, Štefanovi Jajcayovi, Miroslavovi Podmanickému, Rudolfovi
Novákovi a Ladislavovi Jaborekovi.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 22: Schvaľovanie výkladu stanov SFZ v zmysle čl. 8 ods. 6 stanov SFZ vo veci určenia
orgánu SFZ, ktorý je oprávnený voliť členov prvostupňového orgánu licenčného konania.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v stanovách SFZ existuje rozpor
v tom, ktorý orgán SFZ je oprávnený voliť členov prvostupňového orgánu licenčného konania
okrem jej predsedu.
Podľa čl. 41 ods. 5 stanov SFZ (ďalej len „Stanovy SFZ“) na volebnej konferencii konanej
spravidla raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby predsedu a členov prvostupňového orgánu
licenčného konania, predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania.
Podľa čl. 43 ods. 2 písm. m) Stanov SFZ konferencia volí a odvoláva predsedov licenčných
orgánov.
Podľa čl. 60 ods. 4 Stanov SFZ prvostupňový orgán licenčného konania je zložený z predsedu
voleného konferenciou a troch členov, ktorých volí výkonný výbor tak, aby ich zloženie
zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.
Podľa čl. 60 ods. 5 Stanov SFZ Odvolací orgán licenčného konania je zložený z predsedu voleného
konferenciou a troch členov, ktorých volí výkonný výbor tak, aby ich zloženie zodpovedalo
požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.
Novela stanov SFZ z februára 2013 bola prijatá i z dôvodu zosúladenia Stanov SFZ s požiadavkami
klubového licenčného systému UEFA. Ako je uvedené v dôvodovej správe k čl. 43 ods. 2 písm. m)
stanov SFZ zmena tohto ustanovenia (pôvodne bolo v stanovách SFZ v znení zo septembra 2012
uvedené, že konferencia volí a odvoláva predsedu odvolacieho licenčného orgánu; prvostupňovým
orgánom licenčného konania bol podľa stanov zo septembra 2012 VV SFZ) je navrhnutá na základe
usmernenia zo strany UEFA vo vzťahu ku kreovaniu licenčných orgánov SFZ, ktoré SFZ obdržalo
až po schválení Stanov SFZ (v septembri 2012).
V čl. 41 ods. 5 Stanov SFZ však i po novele stanov SFZ z februára 2013 zostalo ustanovenie, že
konferencia volí členov prvostupňového orgánu licenčného konania. Ide o zrejmé legislatívne
pochybenie.

Na základe uvedeného požiadal GS SFZ Jozef Kliment listom žíadosť o podanie stanoviska LPK
SFZ a o odpoveď na nižšie uvedenú otázku:
Ktorý orgán SFZ volí a odvoláva členov prvostupňového orgánu licenčného konania podľa Stanov
SFZ?
LPK SFZ zaujala nasledovné stanovisko:
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ustanovenie čl. 41 ods. 4 Stanov SFZ v časti týkajúcej sa voľby
členov prvostupňového orgánu licenčného konania je nekompatibilné a v nesúlade s ostatnými
ustanoveniami Stanov SFZ, ktoré pojednávajú o voľbe členov prvostupňového orgánu licenčného
konania (čl. 52 písm. f), čl. 60 ods. 4, čl. 74a ). Podľa čl. 41 ods. 4 Stanov SFZ volí členov
prvostupňového orgánu licenčného konania Konferencia a podľa čl. 52 písm. f), čl. 60 ods. 4, čl.
74a Stanov SFZ volí členov prvostupňového orgánu licenčného konania VV SFZ, pričom
z príslušných ustanovení Stanov SFZ vyplýva, že zámerom príslušnej úpravy Stanov SFZ je, aby
členov prvostupňového orgánu licenčného konania volil a odvolával VV SFZ a predsedu
Konferencia.
Pri zodpovedaní na otázku „Ktorý orgán SFZ volí a odvoláva členov prvostupňového orgánu
licenčného konania podľa Stanov SFZ?“ LPK SFZ muselo brať do úvahy a vysporiadať sa so
skutočnosťou, že Stanovy SFZ uvádzajú na jednom mieste ako orgán ktorý volí členov
prvostupňového orgánu licenčného konania Konferenciu a na iných miestach Stanovy SFZ
uvádzajú ako orgán ktorý volí členov prvostupňového orgánu licenčného konania VV SFZ.
Tento rozpor je možné prekonať 2 spôsobmi:
1.

Použitím výkladových pravidiel pri interpretácii dotknutých ustanovení Stanov SFZ. V zmysle
čl. 8 ods. 6 Stanov SFZ „Výklad stanov alebo iného predpisu SFZ podáva VV, po vyžiadaní
stanoviska LPK SFZ“
Metóda logického výkladu využíva pravidlá formálnej logiky a naviac špeciálne vytvorené
pravidla právnej logiky. Metóda systematického výkladu nachádza svoje opodstatnenie tam kde
sa sleduje cieľ celého výkladu účel a zmysel ustanovení a ich usporiadanie do systému. Pri
výklade jednotlivých ustanovení príslušného predpisu, ich obsahu je treba brať do úvahy
postavenie predpisu ako celku a porovnávať ho s jednotlivými ustanoveniami, všíma si genézu
predpisu a účel jednotlivých ustanovení. Použitím uvedených metód výkladu prichádzame
k jednoznačnému záveru, že úmyslom Konferencie pri schvaľovaní Stanov SFZ bolo, aby
členov prvostupňového orgánu licenčného konania volil VV SFZ je to opakovane uvedené
v dvoch ustanoveniach Stanov SFZ a to v čl. 52 písm. f), čl. 60 ods. 4 a tento zámer je aj neskôr
opätovne potvrdený v čl. 74a Stanov SFZ v prechodných ustanoveniach k zmenám Stanov SFZ
schválených Konferenciou SFZ dňa 22.02. 2013, kde sa jednoznačne uvádza, že členov
prvostupňového orgánu licenčného konania volí VV SFZ. Ustanovenie čl. 41 ods. 5 Stanov
SFZ, ktorý uvádza, že členov prvostupňového orgánu licenčného konania volí Konferencia
možno v tomto kontexte považovať za legislatívnu nedôslednosť pri novelizácii Stanov
a myslíme si, že v týchto intenciách je potrebné interpretovať ustanovenie čl. 41 ods. 5 Stanov
SFZ, keďže z ostatných ustanovení Stanov SFZ nespochybniteľne vyplýva, že jediným orgánom,
ktorému svedčí oprávnenie voliť členov prvostupňového orgánu licenčného konania je VV SFZ.

2.

Na najbližšej konferencii zmeniť čl. 41 ods. 5 Stanov SFZ nasledovne : „Na volebnej
konferencii konanej spravidla raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby prezidenta, ostatných
členov VV, predsedu revíznej komisie, predsedu disciplinárnej komisie, predsedu odvolacej

komisie, predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania, predsedu odvolacieho orgánu
licenčného konania a predsedu komisie rozhodcov“. Ide o pomerne jednoduchý spôsob ako
odstrániť súčasný rozpor medzi čl. 41 ods. 5 Stanov SFZ a čl. 52 písm. f), čl. 60 ods. 4, čl. 74a
Stanov SFZ. V zmysle čl. 76 ods. 2 „Budúce zmeny týchto stanov schválené konferenciou
nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak konferencia nerozhodne o neskoršom nadobudnutí
účinnosti zmeny stanov.“ Na najbližšej konferencii SFZ, tento orgán SFZ zmení v tejto časti
Stanovy SFZ a na najbližšom zasadnutí VV SFZ môže tento orgán SFZ bez akýchkoľvek
pochybností zvoliť členov prvostupňového orgánu licenčného konania.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje výklad stanov SFZ v súlade s výkladom LPK SFZ v zmysle čl. 8 ods. 6
stanov SFZ vo veci určenia orgánu SFZ, ktorý je oprávnený voliť členov prvostupňového
orgánu licenčného konania.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 23: Diskusia.
Informácia o zmene asistentky GS SFZ
Jozef Kliment:
Informoval ostatných členov VV SFZ, že došlo k zmene na pozícii asistentky GS SFZ. Mgr.
Katarínu Tóthovú, ktorá nastúpila na materskú dovolenku, nahradila Michala Ručková. Emailový
kontakt michala.ruckova@futbalsfz.sk alebo telefónny kontakt 00421 903 480 405.
Informácia o žrebe kvalifikácie ME 2016
Jozef Kliment:
Informoval, že dňa 23. februára 2014 sa vo francúzskom Nice uskutoční žreb kvalifikácie pre ME
2016. Na toto podujatie vyšle SFZ piatich zástupcov (prezidenta, generálneho sekretára,
viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu, reprezentačného trénera alebo asistenta a vedúceho
reprezentačného mužstva).
Informácia o potrebe zmeny a doplnenia Súťažného poriadku SFZ v časti upravujúcej mesačné
zberné faktúry.
Dušan Tittel:
Odprezentoval požiadavku klubov CL a 2.ligy, ktorá spočíva v úprave Súťažného poriadku. Ide
predovšetkým o zmeny postihu zastavenia činnosti v prípade finančnej neschopnosti zaplatiť zbernú
mesačnú faktúru. V praxi sa kluby stretávajú s množstvom prípadov, keď partneri klubu aj napriek
podpísaným zmluvám nedodržia v určitom období platné termíny. Tým sa kluby dostávajú do
situácie, keď nie sú schopné uhradiť okrem iných finančných záväzkov aj zbernú mesačnú faktúru.
a Kluby majú následne automaticky zastavenú činnosť, čo predstavitelia ÚLK nepovažujú za
správne. Navrhujú iné sankcie, ako napríklad zastavenie prestupov do klubu, nepodpísanie súpisky
pred začatím jesennej alebo jarnej časti... Určite však nie zastavenie činnosti počas súťaže, ktorá je
základnou činnosťou futbalového klubu, pre ktorú futbalový klub vznikol.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 14. januára 2014 v Bratislave:
Uznesenie č. 01/14 VV SFZ:

VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 02/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 03/14 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh programu konferencie SFZ s
doplnením.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 04/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o poskytnutí príspevku a spolupráci (medicínske a diagnostické
centrum SFZ v Žiline).
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 05/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Štatútu upravujúceho udelenia ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 06/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice o vzdelávaní trénerov.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 07/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje správu o vyhodnotení výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a DPR SFZ
za jesennú časť súťažného ročníka 2013/14.
T: ihneď
Z: Dušan Krchňák
Uznesenie č. 08/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka
2013/14.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 09/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje Branislava Petroviča za reprezentačného trénera mládežníckych ženských
výberov SR.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 10/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu disciplinárnych konaní vo veci manipulácie
výsledkov futbalových stretnutí.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 11/14 VV SFZ:
1) VV SFZ prijíma odporúčania pracovnej skupiny k riešeniu otázky účelovej dotácie na kamerový

systém pre kluby ÚLK.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ , aby zabezpečil realizáciu odporúčaní pracovnej skupiny.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 12/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže na I. polrok 2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 13/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje štadión Spartaka Myjava,a.s. za dejisko finále Slovnaft cup-u pre súťažný ročník
2013/14.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 14/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o zaslaní návrhov na udelenie cien Klubu fair play SOV.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 15/14 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje odklad prerokovania postupu voči klubu MFK Dubnica nad Váhom za
nedostatočné vyúčtovanie prostriedkov zo Solidarity Payment za súťažný ročník 2011/12.
2) VV SFZ schvaľuje deň 31. marec 2014 za konečný termín na zasielanie návrhov na vytvorenie
Smernice o poskytovaní dotácií v pôsobnosti rozpočtu SFZ.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 16/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o zapracovaní nového disciplinárneho poriadku do systému
ISSF.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 17/14 VV SFZ:
VV SFZ súhlasí s návrhom konceptu klubu SFM Senec na postup podľa Smernice o právnoorganizačných zmenách v kluboch z 5.11.2013.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 18/14 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje Marca Antonia Angula Lopeza za reprezentačného trénera SR „A“ vo futsale
a splnomocňuje prezidenta SFZ, aby s ním uzatvoril Head Coach Agreement.
2) VV SFZ odporúča SF zosúladiť stanovy SF so stanovami SFZ v zmysle pripomienok vznesených
LPO SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Ján Kováčik
Uznesenie č. 19/14 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje vystúpenie SFZ z Národného futbalového štadióna, a.s.
2) VV SFZ poveruje LPO SFZ, aby vykonalo všetky právne kroky potrebné k zrušeniu majetkovej
účasti SFZ v Národnom futbalovom štadióne, a.s.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
LPO SFZ
Uznesenie č. 20/14 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku SFZ pre Jána Fašunga, Milana Hrica a Petra
Špiláka.
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