Zápisnica č. 04/14 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 8. apríla 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
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Pavel Halabrín - 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
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky

Ospravedlnený:

Milan Lešický – zástupca trénerov

Prizvaní:

Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Kozák – reprezentačný tréner SR A
Ivan Galád - reprezentačný tréner SR U21
Milan Malatinský - reprezentačný tréner SR U19, SR U18
Ladislav Pecko - reprezentačný tréner SR U17, SR U16
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Ján Greguš – riaditeľ technického úseku SFZ
Peter Dedík – projektový manažér SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR „A“ v termíne od 1.1.2014 do
31.3.2014.
4. Vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U21 v termíne od 1.1.2014 do
31.3.2014.
5. Vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U19, SR U18 v termíne od
1.1.2014 do 31.3.2014.
6. Vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U17, SR U16 v termíne od
1.1.2014 do 31.3.2014.
7. Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
8. Voľba I. viceprezidenta SFZ.
9. Voľba predsedov odborných komisií SFZ a ustanovovanie členov odborných
komisií a orgánov SFZ pre zabezpečenie spravodlivosti.
10. Prerokovanie návrhu spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do
30.6.2018.
11. Schvaľovanie návrhu na zvolanie mimoriadnej konferencie SFZ.
12. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ.
13. Schvaľovanie návrhu nového hracieho modelu súťaže Slovenského pohára
ročníka 2014/15.

14. Prerokovanie návrhu prestupového a registračného poriadku SFZ.
15. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku SFZ.
16. Schvaľovanie návrhov na udelenie ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka.
17. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ.
18. Informácia o zaslaní petície trénerov proti porušovaniu práv a vysokým
finančným poplatkom za vzdelávanie.
19. Informácia zo zasadnutia XXXVIII. kongresu UEFA, konaného dňa 27. marca
2014 v Astane.
20. Diskusia.
K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku zasadnutia oznámil, že
zasadnutia sa nezúčastní člen VV SFZ zastupujúci trénerov Milan Lešický, ktorý sa vopred
ospravedlnil.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal GS SFZ Jozef Kliment.
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 splnená.
Nový návrh modelu súťaže Slovenského pohára od súťažného ročníka 2014/15 je predložený na
zasadnutí VV SFZ.
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
Úloha trvá.
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
Úloha trvá v bode 2.
Zmluva Head Coach Agreement bola prezidentom SFZ Jánom Kováčikom a Marcom Antoniom
Angulom Lopezom podpísaná dňa 21. januára 2014.
Zosúladenie stanov SF so stanovami SFZ v zmysle pripomienok vznesených LPO SFZ je v
právomoci SF.
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
Úloha trvá.
V súčasnosti prebieha analýza zakladajúcich dokumentov spoločnosti NFŠ, a.s. Predpokladaným
riešením na splnenie uznesenia je realizácia predkúpneho práva inému spoločníkovi v rámci
spoločnosti NFŠ, a.s.
Uznesenie č. 37/14 VV SFZ:
VV SFZ:
a) vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ na 8.
apríla 2014 , ktoré sa uskutočnia v sídle SFZ,
b) oznamuje, že vo voľbách budú volení a ustanovovaní títo funkcionári: členovia revíznej komisie
SFZ, členovia disciplinárnej komisie SFZ, podpredseda a členovia odvolacej komisie SFZ, členovia
prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ, členovia odvolacieho orgánu licenčného konania
SFZ, predseda licenčnej komisie SFZ, predseda komisie delegátov SFZ, predseda komisie futsalu
SFZ, predseda komisie pre štadióny a ihriská SFZ, predseda legislatívno-právnej komisie SFZ,
predseda komisie partnerov SFZ, predseda matričnej komisie SFZ, predseda športovo-technickej
komisie SFZ a predseda zmierovacej komisie SFZ, členovia licenčnej komisie SFZ, členovia
komisie delegátov SFZ, členovia komisie futsalu SFZ, členovia komisie pre štadióny a ihriská SFZ,
členovia legislatívno-právnej komisie SFZ, členovia komisie partnerov SFZ, členovia matričnej
komisie SFZ, členovia športovo-technickej komisie SFZ, členovia komisie rozhodcov SFZ a
členovia zmierovacej komisie SFZ,
c) vyzýva členov Slovenského futbalového zväzu, aby návrhy kandidátov na funkcie volené a
ustanovované výkonným výborom SFZ, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2 ods. 5, ods. 6 písm. a),
b), d) až g), ods. 7 a 8 volebného poriadku Slovenského futbalového zväzu a podľa ustanovení
štatútov príslušných odborných komisií SFZ (motivačný list), doručili do 27. marca 2014
generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového zväzu,
d) oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní princíp
odbornosti (čl. 5 ods. 2 písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií neustanovujú inak,
e) oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ sa
uskutočnia verejným hlasovaním,
f) ukladá GS SFZ, aby po 27. marci 2014 do troch pracovných dní oznámil kandidátom na
predsedov odborných komisií SFZ a predsedom orgánov SFZ na zabezpečenie spravodlivosti,
predsedovi komisie rozhodcov SFZ a predsedovi revíznej komisie SFZ mená kandidátov na
ostatných členov príslušných orgánov SFZ na zabezpečenie spravodlivosti a ostatných členov
príslušných odborných komisií SFZ,
g) ukladá kandidátom na predsedov odborných komisií SFZ a predsedom orgánov SFZ na
zabezpečenie spravodlivosti, predsedovi komisii rozhodcov SFZ a predsedovi revíznej komisie

SFZ, aby najneskôr v deň volieb pred uskutočnením volieb oznámili písomne GS SFZ návrhy mien
na ostatných členov orgánu alebo komisie, ktorým by mali predsedať.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Úloha splnená.
Voľby a ustanovovanie do uvedených funkcií sa uskutočnia na zasadnutí VV SFZ.
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.
K bodu 3: Vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR „A“ v termíne od 1.1.2014 do
31.3.2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR A Jána
Kozáka, ktorý vyhodnotil činnosť a spoluprácu s trénerom Štefanom Tarkovičom za ostatné
obdobie.
Hlavnou náplňou trénerov v hodnotenom období bol skauting hráčov počas prípravného obdobia.
Komunikácia s hráčmi a ich klubmi o aktuálnej situácii a forme hráčov. Tréneri absolvovali
týždenný pobyt v Turecku, kde mali možnosť vidieť množstvo zápasov slovenských družstiev (ŠK
Slovan BA, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, FK Senica, Spartak Myjava, Spartak Trnava, AS
Trenčín, MFK Košice), ale aj zahraničné družstvá, v ktorých máme hráčov (Zenit Petrohrad, Krídla
Sovietov - Samara, FC Rostov, Amkar Perm, Besiktas Istanbul, Bursaspor). Rovnako tak sa
zúčastnili zápasov U21, kde bola možnosť vidieť mladých potencionálnych hráčov pre
reprezentáciu v medzinárodnej konfrontácii. Skonštatoval, že v súčasnosti majú dostatočný prehľad
o aktuálnej výkonnosti našich hráčov.
Na základe predošlého obdobia si tréneri stanovili nasledujúce základné ciele pre nasledujúce
obdobie:
1. Vyprofilovať hráčsky káder a kostru družstva pred kvalifikáciu ME 2016.
2. Zistiť reakciu hráčov na tréningové a zápasové podnety počas reprezentačného zrazu v máji
2014, ako východisko pre model nasledujúcich reprezentačných zrazov – nový model kvalifikácie
ME 2016 (logistické východiská a zabezpečenie zrazov).
Po dôkladnej analýze herného výkonu družstva a jednotlivých hráčov v zápasoch, organizácii a
logistiky zabezpečenia reprezentačných zrazov a spolupráce v rámci realizačného tímu, by sme
chceli definovať najdôležitejšie úlohy pre nasledujúce obdobie:
1. Vyprofilovať kostru družstva a alternatívy na jednotlivé hráčske pozície (hlavne hráčske
pozície brankár, pravý obranca, defenzívny stredový hráč, útočník).
2. Skauting / komunikácia s klubmi - príprava na kvalifikáciu ME. Zintenzívniť návštevy
hráčov a komunikáciu s trénermi (športoví riaditelia) jednotlivých klubov.
3. Podpora pri vzdelávaní trénerov EURO licencií.
Výsledky:
Izrael – Slovensko 1:3
Najbližšie zápasy:
23. mája 2014
Slovensko – Čierna Hora
26. mája 2014
Rusko - Slovensko
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR „A“ v termíne
od 1.1.2014 do 31.3.2014.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U21 v termíne od 1.1.2014 do
31.3.2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U21 Ivana
Galáda, ktorý vyhodnotil účinkovanie svojho tímu v priateľských medzištátnych zápasoch.
Po kvalifikačných zápasoch s Holandskom a v Gruzínsku, ktorých výsledky dávajú reálnu šancu pre
postup do baráže o postup na ME 2015, zahájil výber SR U21 sériu prípravných zápasov na
rozhodujúcu fázu kvalifikácie proti súperom Portugalska a Turecka. Hlavným cieľom bolo uvoľniť
z klubov v neasociačnom termíne čo najväčší počet hráčov základnej zostavy mužstva, čo sa aj
podarilo.
Hlavné ciele:
efektívne využitie troch tréningových jednotiek pre nácvik herného systému,
individuálny tréning, diferencované tréningové zaťaženie,
individuálne pohovory, skupinové pohovory,
racionálna analýza inkasovaných gólov vo všetkých odohraných zápasov v roku 2013,
využitie informácií z predchádzajúcich zápasov,
v taktickej príprave ukázať spôsob,ako poraziť súpera, nie opísať jeho hru,
stanovenie správneho taktického plánu,
optimálny presun do miesta zápasu,
vytvorenie primeraného sebavedomia úspešným výsledkom,
adaptácia nových hráčov v tíme
Výsledky:
Portugalsko U21 – Slovensko U21 1:0
Turecko U23 - Slovensko U21 4:4
Najbližší program:
14. mája 2014
Slovensko U21 – Česko U21
24. mája 2014
Slovensko U21 – Anglicko U21
9. júna 2014
Švédsko U21 - Slovensko U21
4. septembra 2014
Slovensko U21 - Škótsko U21 (kvalifikáciu ME 2015)
8. septembra 2014
Holandsko U21 - Slovensko U21 (kvalifikáciu ME 2015)
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U21 v termíne
od 1.1.2014 do 31.3.2014.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U19, SR U18 v termíne od
1.1.2014 do 31.3.2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U19, SR
U18 Milana Malatinského, ktorý vyhodnotil účinkovanie svojich výberov za ostatné obdobie na
zápase v Turecku a na memoriály v Rusku.
Ciele zrazov:
- zoznámenie sa s novými hráčmi,
- vzorná reprezentácia Slovenska,
- príprava hráčov pre vyššie kategórie,
- overenie výkonnosti družstva v konfrontácii s kvalitnými súpermi
Úlohy zrazu:
- osobné pohovory,
- organizácia hry,
- pozitívne myslenie, mentálne tréningy,
- analýza hry súperov,
- riešenie štandardných situácií
Výsledky:
12.februára 2014
Turecko U19 – Slovensko U19 2:2 (0:2)
14.februára 2014
Turecko U19 – Slovensko U19 2:2 (0:1)
Granatkin memoriál
SKUPINOVÁ FÁZA:
Slovensko U18 – Fínsko U18 3:2 (1:1)
Slovensko U18 – Bielorusko 2:0 (1:0)
Slovensko U18 – Irán 2:1(2:1)
SEMIFINÁLE
Slovensko U18 – Rusko U18 1:3 (1:1)
ZÁPAS o 3. MIESTO
Slovensko U18 – Turecko U18 1:1 (0:1) 9:8 p.k.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U19, SR U18 v
termíne od 1.1.2014 do 31.3.2014.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12

Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U17, SR U16 v termíne od
1.1.2014 do 31.3.2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U17, SR
U16 Ladislava Pecka, ktorý vyhodnotil zraz svojich mládežníckych výberov na turnaji 4 krajín v
Belgicku.
Cieľ zrazu:
- pokračovať v príprave družstva na 1. kolo kvalifikácie ME U17,
- pokračovať v oboznamovaní hráčov so základnými právami a povinnosťami reprezentanta
Úlohy zrazu:
- dať príležitosť všetkým nominovaným hráčom a obmeniť káder hráčov v jednotlivých zápasoch,
- oboznámiť hráčov s požiadavkami kladenými na herný prejav,
- mentálny tréning
Výsledky:
Slovensko U16 – Belgicko U16 1:2 (1:0)
Slovensko U16 – Srbsko U16 0:1 (0:0)
Slovensko U16 – Ukrajina U16 1:3 (1:2)
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U17, SR U16 v
termíne od 1.1.2014 do 31.3.2014.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ informoval, že v rámci realizácie projektu bola dňa 25.3.2014
podpísaná na novú tranžu finančných prostriedkov za rok 2014 dotačná zmluva medzi SFZ
a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na sumu 1 250 000,- eur, ktoré budú použité
na výstavbu NTC Poprad v objeme 500 000,- eur a na výstavbu štadióna v Bardejove v objeme
750 000,- eur. Ďalej boli uzatvorené zo strany MŠVVaŠ SR aj dotačné zmluvy so Senicou a
Myjavou na poskytnutie dotácie vo výške 500 000,- eur, resp. Zlatými Moravcami na poskytnutie
dotácie vo výške 1 000 000,- eur.
Okrem štadiónov vo vyššie uvedených mestách podpísal SFZ zmluvu o spolupráci pri výstavbe
štadióna v Žiline. Medzičasom bola MŠVVaŠ SR vyhlásená výzva na poskytnutie dotácie vo výške
1 250 000,- eur, o ktorú sa v súlade s uvedenou zmluvou uchádza MŠK Žilina na základe súhlasu
SFZ s poskytnutím dotácie. Ide o zvyškovú tranžu z roku 2014.
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 uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Voľba I. viceprezidenta SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý viedol priebeh voľby. Na začiatku informoval, že ide
voľbu v zmysle stanov SFZ, konkrétne čl. 49 ods. 5, podľa ktorého členovia VV SFZ spomedzi
seba zvolia I. viceprezidenta SFZ. Prezident SFZ Ján Kováčik predložil návrh na Richarda Havrillu,
ktorý vykonával túto funkciu aj v predchádzajúcom volebnom období. Pri výkone svojej funkcie
preukázal svoje schopnosti a bol pre činnosť a aktivity SFZ významným prínosom.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ volí Richarda Havrillu za I. viceprezidenta SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9: Voľba predsedov odborných komisií SFZ a ustanovovanie členov odborných
komisií a orgánov SFZ pre zabezpečenie spravodlivosti.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý viedol priebeh voľby predsedov odborných komisií
SFZ a ustanovovanie členov odborných komisií a orgánov SFZ pre zabezpečenie spravodlivosti. Na
začiatku obdržali všetci členovia VV SFZ prehľadnú tabuľku, ktorá obsahovala navrhovateľov i
navrhnutých, spôsob voľby (či ide o kvalifikovanú alebo nadpolovičnú väčšinu) i zoznam mien
kandidátov, ktorí nesplnili potrebné formálne náležitosti kandidatúry a nemohli byť predložení k
voľbe resp. ustanovovaniu.
1. Voľba členov revíznej komisie SFZ:
Za členov revíznej komisie SFZ boli navrhnutí: p. Berzedy, p. Cirák, p. Kvaššay, p. Slanec, p.
Vaľko. Za členov revíznej komisie SFZ boli VV SFZ zvolení všetci kandidáti počtom hlasov 11.
Počet prítomných členov VV SFZ: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
2. Voľba členov disciplinárnej komisie SFZ:
Za členov disciplinárnej komisie SFZ boli navrhnutí títo kandidáti: p. Jablonický, p. Marczel, p.
Potecký, p. Bednár, p. Dadykin, p. Lunák, p. Mihál, p. Pochaba, p. Reisz, p. Škríba, p. Vachan, p.
Vereš. Za členov disciplinárnej komisie SFZ boli VV SFZ zvolení počtom hlasov 12 títo kandidáti:
p. Potecký, p. Bednár, p. Dadykin, p. Lunák, p. Mihál, p. Pochaba, p. Reisz, p. Škríba, p. Vachan, p.
Vereš.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
3. Voľba členov odvolacej komisie SFZ:

Za členov odvolacej komisie SFZ boli navrhnutí títo kandidáti: p. Benkovič, p. Bobák, p. Polka, p.
Svák, p. Bott, p. Urbáni, p. Šamko. Za členov odvolacej komisie SFZ boli VV SFZ zvolení počtom
hlasov 12 títo kandidáti: p. Benkovič, p. Bobák, p. Polka, p. Svák a za náhradníka p. Šamko.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
4. Voľba členov prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ:
Za členov prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ boli navrhnutí títo kandidáti: p. Goga, p.
Michálik, p. Minarovič. Za členov prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ boli VV SFZ
zvolení počtom hlasov 11 všetci navrhnutí kandidáti.
Počet prítomných členov VV SFZ: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
5. Voľba členov odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ:
Za členov odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ boli navrhnutí títo kandidáti: p. Štulajter, p.
Kupec, p. Kordoš. Za členov odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ boli VV SFZ zvolení
počtom hlasov 11 všetci navrhnutí kandidáti.
Počet prítomných členov VV SFZ: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
6. Voľba predsedu licenčnej komisie SFZ:
Za predsedu licenčnej komisie SFZ bol navrhnutý p. Obložinský. Za predsedu licenčnej komisie
SFZ bol zvolený VV SFZ navrhnutý kandidát počtom hlasov 12
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
7. Ustanovovanie členov licenčnej komisie SFZ:
Za členov licenčnej komisie SFZ boli navrhnutí títo kandidáti: p. Richnák, p. Rechtorík, p. Brenčič,
p. Chmúrny, p. Sládkovič, p. Dežď, p. Fašung, p. Elefant, p. Michálik, p. Rozvadský. Za členov
licenčnej komisie SFZ VV SFZ ustanovil všetkých navrhnutých kandidátov počtom hlasov 12.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
8. Voľba predsedu športovo-technickej komisie SFZ:
Za predsedu športovo-technickej komisie SFZ bol navrhnutý p. Panák. Za predsedu športovotechnickej komisie SFZ bol VV SFZ zvolený navrhnutý kandidát počtom hlasov 12.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
9. Ustanovovanie členov športovo-technickej komisie SFZ:

Za členov športovo-technickej komisie SFZ boli navrhnutí títo kandidáti: p. Šuniar, p. Oravec, p.
Nagy, p. Olšavský, p. Richtárik a p. Horák. Za členov športovo-technickej komisie SFZ VV SFZ
ustanovil počtom hlasov 12 týchto kandidátov: p. Šuniar, p. Oravec, p. Nagy a p. Olšavský.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
10. Voľba predsedu komisie partnerov SFZ:
Za predsedu komisie partnerov SFZ bol navrhnutý p. Síkela. Za predsedu komisie partnerov SFZ
bol VV SFZ zvolený navrhnutý kandidát počtom hlasov 12.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
11. Ustanovovanie členov komisie rozhodcov SFZ:
Za členov komisie rozhodcov SFZ boli navrhnutí títo kandidáti: p. Schneider, p. Jančovič, p.
Udvardy, p. Csabay, p. Jakubec a p. Vais. Za členov komisie rozhodcov SFZ ustanovil VV SFZ
počtom hlasov 11 týchto kandidátov: p. Jančovič, p. Udvardy, p. Jakubec a p. Vais.
Počet prítomných členov VV SFZ: 11
Za: 11
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
12. Voľba predsedu legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ:
Za predsedu legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ bol navrhnutý p. Malich. Za predsedu
legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ bol VV SFZ zvolený navrhnutý kandidát počtom hlasov
12.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
13. Ustanovovanie členov legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ:
Návrhy p. Bobáka a p. Dolobača ne členov legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ vzali pred
hlasovaním o nich navrhovatelia späť. Za členov legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ boli
navrhnutí títo kandidáti: p. Čollák, p. Bíró, p. Čorba, p. Hlivák, p. Huszár, p. Gábriš, p. Holbík, p.
Harabín, p. Poruban, p. Vereb, p. Surmajpvá, p. Majtán, p. Dufala a p. Luščoň. Za členov
legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ ustanovil VV SFZ počtom hlasov 12 všetkých
navrhnutých kandidátov.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
14. Voľba predsedu komisie delegátov SFZ:
Za predsedu komisie delegátov SFZ bol navrhnutý p. Košičár. Za predsedu komisie delegátov SFZ
bol VV SFZ zvolený navrhnutý kandidát počtom hlasov 12.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12

Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
15. Ustanovovanie členov komisie delegátov SFZ:
Za členov komisie delegátov SFZ boli navrhnutí títo kandidáti: p. Chalmovianský, p. Ondrušek, p.
Švarc a p. Kuteľ. Za členov legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ ustanovil VV SFZ počtom
hlasov 12 všetkých navrhnutých kandidátov.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
16. Voľba predsedu zmierovacej komisie SFZ:
Za predsedu zmierovacej komisie SFZ bol navrhnutý p. Vrba. Za predsedu zmierovacej komisie
SFZ bol VV SFZ zvolený navrhnutý kandidát počtom hlasov 12.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
17. Voľba predsedu komisie SFZ pre štadióny a ihriská:
Za predsedu komisie SFZ pre štadióny a ihriská bol navrhnutý p. Ladislav Lipták. Za predsedu
komisie SFZ pre štadióny a ihriská bol VV SFZ zvolený navrhnutý kandidát počtom hlasov 12.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
18. Ustanovovanie členov komisie SFZ pre štadióny a ihriská:
Za členov komisie SFZ pre štadióny a ihriská boli navrhnutí títo kandidáti: p. Šarišský, p.
Chocholouš, p. Novysedlák, p. Uváček, p. Augustín, p. Vorčák, p. Michálik, p. Andraščík. Za členov
komisie SFZ pre štadióny a ihriská ustanovil VV SFZ počtom hlasov 12 týchto kandidátov: p.
Šarišský, p. Novysedlák, p. Uváček, p. Augustín, p. Vorčák, p. Michálik, p. Andraščík.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
19. Voľba predsedu matričnej komisie SFZ:
Za predsedu matričnej komisie SFZ bol navrhnutý p. Šuník. Za predsedu matričnej komisie SFZ bol
VV SFZ zvolený navrhnutý kandidát počtom hlasov 12.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
20. Ustanovovanie členov matričnej komisie SFZ:
Za členov matričnej komisie SFZ boli navrhnutí títo kandidáti: p. Žitník, p. Szerencsés, p. Urban, p.
Straka, p. Majláthová a p. Špila. Za členov matričnej komisie SFZ ustanovil VV SFZ počtom hlasov
12 týchto kandidátov: p. Žitník, p. Urban, p. Straka, p. Majláthová a p. Špila.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12

Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
a) ruší etickú komisiu SFZ, ekonomickú komisiu SFZ, trénersko-metodickú komisiu SFZ,
komisiu SFZ mládeže a školského futbalu, komisiu SFZ ženského futbalu a zdravotnú
komisiu SFZ,
b) prenáša kompetencie zrušenej etickej komisie SFZ na legislatívno-právnu komisiu SFZ,
ukladá predsedovi LPK upraviť štatút LPK so zakomponovaním prenesených kompetencií
etickej komisie SFZ do neho, mení názov legislatívno-právnej komisie SFZ na legislatívno –
právno a etickú komisiu SFZ,
c) prenáša kompetencie trénersko-metodickej komisie SFZ, komisie SFZ mládeže a školského
futbalu, komisie SFZ ženského futbalu a zdravotnej komisie SFZ na technický úsek SFZ, kde
budú uvedené kompetencie vykonávať komisie ad hoc a pracovné skupiny podľa čl. 64 stanov
SFZ,
d) volí za členov revíznej komisie SFZ týchto pánov: Miroslav Berzedy, Eugen Cirák,
Miroslav Kvaššay, Ladislav Slanec a Štefan Vaľko, volí za členov disciplinárnej komisie SFZ
týchto pánov: Peter Potecký, Milan Bednár, Róbert Dadykin, František Lunák, Peter Mihál,
Marián Pochaba, Peter Reisz, Jozef Škríba, Peter Vachan, Marián Vereš, volí za členov
odvolacej komisie SFZ týchto pánov: Boris Benkovič, Miroslav Bobák, Ladislav Polka, Ján
Svák, za náhradníka pána Petra Šamka, volí za členov prvostupňového orgánu licenčného
konania SFZ týchto pánov: Boris Goga, Peter Michálik, Timotej Minarovič, volí za členov
odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ týchto pánov: Matúš Štulajter, Viliam Kupec,
Boris Kordoš, volí za predsedu licenčnej komisie SFZ p. Juraja Obložinského, volí za
predsedu komisie delegátov SFZ p. Františka Košičára, volí za predsedu komisie pre štadióny
a ihriská SFZ p. Ladisava Liptáka, volí za predsedu právno-etickej komisie SFZ p. Jozefa
Malicha, volí za predsedu komisie partnerov SFZ p. Jozefa Síkelu, volí za predsedu matričnej
komisie SFZ p. Roberta Šuníka, volí za predsedu športovo-technickej komisie SFZ p. Jána
Panáka, volí za predsedu zmierovacej komisie SFZ p. Jána Vrbu, ustanovuje za členov
komisie rozhodcov SFZ týchto pánov: Tibor Jančovič, Ľubomír Udvardy, Artúr Jakubec,
Viliam Vais, ustanovuje za členov licenčnej komisie SFZ týchto pánov: Miloš Richnák,
Vincent Rechtorík, Vladimír Brenčič, Daniel Chmúrny, Milan Sládkovič, Ivan Dežď, Ján
Fašung, Marián Elefant, Peter Michálik, Andrej Rozvadský, ustanovuje za členov komisie
delegátov SFZ týchto pánov: Eduard Chalmovianský, Vladimír Ondrušek, Jaroslav Švarc,
Pavol Kuteľ, ustanovuje za členov komisie pre štadióny a ihriská SFZ týchto pánov: Bohumil
Andraštík, Peter Augustín, Jozef Michálik, Vendelín Novýsedlák, Roman Uváček, Milan
Vorčák, Martin Šarišský, ustanovuje za členov legislatívno – právno a etickej komisie SFZ
týchto pánov: Jaroslav Čollák, Alexander Bíró, Jozef Čorba, Miroslav Hlivák, Roman Huszár,
Tomáš Gábriš, Marek Holbík, Branislav Harabín, Andrej Poruban, Miroslav Vereb, Žaneta
Surmajová, Marek Majtán, Marcel Dolobač, Tomáš Luščoň, ustanovuje za členov matričnej
komisie SFZ týchto pánov: Jozef Žitník, Tibor Urban, Branislav Straka, Alžbeta Majláthová,
Stanislav Špila, ustanovuje za členov športovo-technickej komisie SFZ týchto pánov: Ján
Šuniar, Rudolf Oravec, František Nagy, Štefan Olšavský,
e) zriaďuje pri legislatívno – právnej a etickej komisii SFZ etický panel a ustanovuje pánov
Malicha, Čolláka a Dolobača za členov etického panelu legislatívno - právnej a etickej komisie
SFZ,
f) odkladá voľby a ustanovovanie predsedu a členov komisie futsalu SFZ, členov komisie
partnerov SFZ a členov zmierovacej komisie SFZ na 7. mája 2014,
g) vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ na
7. mája 2014 , ktoré sa uskutočnia v Dolnom Kubíne,
h) oznamuje, že vo voľbách dňa 7. mája 2014 budú volení a ustanovovaní títo funkcionári:
člen revíznej komisie SFZ za ÚLK, predseda a členovia komisie futsalu SFZ, členovia komisie

partnerov SFZ, členovia zmierovacej komisie SFZ, a členovia matričnej komisie SFZ za ÚLK
alebo za jej členov,
i) vyzýva príslušných členov Slovenského futbalového zväzu, aby návrhy kandidátov na
funkcie volené a ustanovované výkonným výborom SFZ, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2
ods. 5, ods. 6 písm. a), b), d) až g), ods. 7 a 8 volebného poriadku Slovenského futbalového
zväzu a podľa ustanovení štatútov príslušných odborných komisií SFZ (motivačný list),
doručili do 23. apríla 2014 generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového zväzu,
j) oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní
princíp odbornosti (čl. 5 ods. 2 písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií
neustanovujú inak,
k) oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ
sa uskutočnia verejným hlasovaním,
l) ukladá GS SFZ, aby po 23. apríli 2014 do troch pracovných dní oznámil predsedom
orgánov SFZ a kandidátom na predsedov orgánov SFZ mená kandidátov na ostatných členov
príslušných orgánov SFZ,
m) ukladá predsedom a kandidátom na predsedov orgánov SFZ, aby najneskôr v deň volieb
pred uskutočnením volieb oznámili písomne GS SFZ návrhy mien na ostatných členov
orgánu SFZ, ktorým by mali predsedať.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Prerokovanie návrhu spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do
30.6.2018.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Opakovane predstavil návrh spolupráce medzi SFZ a ÚLK,
tak ako bol odprezentovaný na marcovom zasadnuti:
1. Zachovanie postavenia ÚLK ako riadneho člena SFZ
 ÚLK zostáva riadnym členom SFZ, združením „profesionálnych“ klubov.
 Zmluva o delegovaní TV a marketingových právach týkajúcich sa dvoch najvyšších
ligových súťaží je platná do 30.6.2018, TV a marketingové práva ligových súťaží (Corgoň
ligy a II. ligy) naďalej zostávajú delegované ÚLK a ÚLK by zostala aj v partnerskom
vzťahu z UFA Sports.
2. Riadenie ligových súťaží – Corgoň ligy a II. ligy
 Práva na riadenie všetkých republikových súťaží zostanú vo vlastníctve SFZ.
 SFZ zriadi „Oddelenie profesionálneho futbalu“ (OPF), ktoré by malo byť samostatnou
zložkou Športovo-administratívneho úseku SFZ a bude mať kompetencie na zabezpečenie
kompletnej výkonnej a administratívnej agendy najvyššej súťaže mužov – Corgoň ligy.
3. Riadiace orgány ligových súťaží
 Riadiacim orgánom Corgoň ligy bude „Ligová komisia“ zložená zo zástupcov klubov ÚLK
a riaditeľa OPF, pričom ich kompetencie by mali byť jasne definované. Pre pružnosť
a profesionálnosť rozhodovania by mala mať Ligová komisia obmedzený počet zástupcov
ÚLK a väčšinu kompetencií by mal mať riaditeľ OPF, pričom by bol zároveň
plnohodnotným členom tohto orgánu.
 Riadiacim orgánom II. ligy bude transformovaná Športovo-technická komisia SFZ.
4. Finančné náležitosti
 Všetky náklady na zriadenie a prácu OPF a ŠTK SFZ bude znášať SFZ.
 SFZ poskytne zdarma priestory sekretariátu SFZ pre akékoľvek potreby ÚLK (rokovania
orgánov atď.).
 ÚLK naďalej disponuje výnosmi z TV a marketingových práv ligových súťaží a v plnom

rozsahu rozhoduje o ich prerozdelení.
 ÚLK sa na základe stanovených pravidiel bude podieľať na príjmoch z TV
a marketingových práv reprezentácií SR.
 Štartovné, ako aj výnosy zo servisných poplatkov za prácu komisií a iných orgánov SFZ,
budú príjmom SFZ, určeným na zabezpečenie ich činnosti.
 Výnosy z pokút, udelených DK SFZ, budú po úhrade zákonných odvodov na prevádzku
„Informačného systému bezpečnosti na športových podujatiach“ alokované a SFZ ich
použije výhradne na účel stanovený VV SFZ (napr. podpora talentovanej mládeže).
 SFZ bude naďalej zabezpečovať klubový licenčný systém a udeľovanie licencií.
5. Zmluva o spolupráci medzi SFZ a ÚLK, úprava Stanov SFZ
 Kompetencie ÚLK budú definované tak, aby kluby prostredníctvom svojho združenia, resp.
svojich zástupcov vo VV SFZ a riadiacom orgáne („Ligovej komisii“) mali možnosť
rozhodovať vo veciach týkajúcich sa Corgoň ligy, resp. II. ligy.
 Stanovy SFZ definujú, kto je riadiacou zložkou na úseku profesionálneho futbalu a zároveň
definujú počet zástupcov ÚLK v orgánoch SFZ (konferencia, výkonný výbor). To bude
potrebné operatívne s okamžitou platnosťou upraviť v zmysle schváleného zámeru ďalšieho
fungovania ÚLK.
 Novelizácia Stanov SFZ prebehne zároveň so schválením Zmluvy o spolupráci medzi SFZ
a ÚLK.
Ivan Kozák, Pavel Halabrín, Petr Kašpar, Viliam Ondrejka:
Zástupcovia ÚLK sa jednotne vyjadrili, že ÚLK má v predmetnom období 2014 - 2018 záujem
riadiť I. a II. ligu. ÚLK vytvorila pracovnú skupinu (Ivan Kozák, Pavel Halabrín, Petr Kašpar,
Viliam Ondrejka, Denis Marton a Róbert Rybníček), ktorá dostala mandát na rokovanie o konečnej
podobe návrhu zmluvy.
Členovia VV SFZ sa v diskusii zhodli, že v najbližších dňoch sa zástupcovia pracovnej skupiny za
ÚLK stretnú so zástupcami pracovnej skupiny zastupujúcu SFZ a spoločne vyprecizujú návrh
zmluvy.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie vytvorenie pracovnej skupiny za ÚLK poverenú rokovať o
návrhu spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2018 v zložení: Ivan
Kozák, Pavel Halabrín, Petr Kašpar, Viliam Ondrejka, Denis Marton a Róbert Rybníček.
2) VV SFZ schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny za SFZ poverenú rokovať o návrhu
spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2018 v zložení: Ján Kováčik,
Jozef Kliment, Richard Havrilla, Karol Belaník a Jaroslav Rybánsky.
3) VV SFZ určuje dátum 23. apríla 2014 za termín stretnutia oboch pracovných skupín za
účelom rokovania podmienok spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do
30.6.2018.
4) VV SFZ ukladá obom pracovným skupinám povinnosť bezodkladne informovať o
prijatých záveroch ostatných členov VV SFZ a ÚLK.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na zvolanie mimoriadnej konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že podľa pôvodného návrhu bol predložil návrh v zmysle čl. 48 ods. 1 stanov SFZ na

zvolanie mimoriadnej konferencie SFZ pre potrebu schválenie návrhu spolupráce medzi SFZ a
ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2018.
Nakoľko však program konferencie bude obohatený i o ďalšie dôležité body (novelizácia stanov
SFZ, novelizácia rokovacieho poriadku SFZ, informácia o priebehu realizácie projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov a iné) rozhodol sa predložiť návrh na zvolanie
riadnej konferencie SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje termín a miesto konania konferencie SFZ na dňa 6. júna 2014 v Senci.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že na SFZ boli doručené viaceré žiadosti na prijatie nového riadneho člena SFZ s tým,
že podmienky na prijatie za riadneho člena SFZ splnili Obecný športový klub Moravany nad
Váhom, Mládežnícky futbalový klub Podunajské Biskupice a Akadémia Juventus Žilina.
Podľa čl. 28 ods. 5 stanov SFZ k prihláške na prijatie za riadneho člena SFZ musí žiadateľ povinne
priložiť nasledujúce dokumenty:
a) kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré musia byť v súlade
so stanovami SFZ,
b) doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa a v prípade obchodnej spoločnosti aktuálny výpis z
obchodného registra použiteľný na právne účely,
c) doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),
d) doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ
DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,
e) vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna subjektivita mu umožňujú
prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,
f) zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať do
právne záväzných vzťahov s tretími osobami,
g) kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu,
h) písomný záväzok žiadateľa, že bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia FIFA, UEFA a SFZ a
zabezpečí ich dodržiavanie svojimi členmi, klubmi, funkcionármi a hráčmi,
i) podpis doložky, ktorou uzná právomoc Odvolacej komisie SFZ (ďalej len “odvolacia komisia”),
rozhodcovského súdu, rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne
(CAS), vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí športového
hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, spolu so záväzkom využívať rozhodcovskú doložku
zakladajúcu právomoc rozhodcovského súdu vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou
podliehajúcou kompetencii SFZ a jeho členov, a pokiaľ je to možné, zabezpečiť využívanie
rozhodcovskej doložky aj v zmluvných vzťahoch, do ktorých riadny člen vstúpi mimo štruktúr SFZ
a jeho členov. Platnosť rozhodcovskej doložky je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich

rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku SR,
j) vyhlásenie žiadateľa, že sa bude zúčastňovať výhradne futbalových súťaží organizovaných FIFA,
UEFA, SFZ, Úniou ligových klubov, Slovenským futsalom, regionálnymi zväzmi, oblastnými
zväzmi alebo iných súťaží po predchádzajúcom písomnom súhlase SFZ,
k) písomný záväzok, že bude dodržiavať pravidlá futbalu, pravidlá futsalu a pravidlá plážového
futbalu,
l) písomný záväzok žiadateľa, že v prípade zániku členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky,
ktoré mu vznikli v čase členstva,
m) súhlasné stanovisko oblastného futbalového zväzu príslušného podľa miesta domáceho ihriska
súťažiaceho družstva k prijatiu za riadneho člena SFZ.
Na doplnenie prihlášky tak, aby boli splnené podmienky prijatia za riadneho člena SFZ boli vyzvaní
FC Spišská Teplica L. D., Športový klub CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno, FK ROMA Jarovnice a
Obecný športový klub Veľký Horeš.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje Obecný športový klub Moravany nad Váhom, Mládežnícky futbalový klub
Podunajské Biskupice a Akadémia Juventus Žilina za riadnych členov SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Schvaľovanie návrhu nového hracieho modelu súťaže Slovenského pohára
ročníka 2014/15.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko boli zo strany ÚLK klubov
vznesené pripomienky k predloženému návrhu, najmä k nasadzovaniu prvoligových klubov a k
potrebe hrania semifinále na odvety odporúča presunúť materiál na májové zasadnutie.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ prekladá schvaľovanie návrhu nového hracieho modelu súťaže Slovenského pohára
ročníka 2014/15 na májové zasadnutie.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Prerokovanie návrhu prestupového a registračného poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že návrh nového registračného a prestupového poriadku SFZ je pripravovaný v rámci
projektu novelizácie noriem SFZ.
Poriadok vychádza z platného a účinného znenia Pravidiel FIFA o statuse a prestupoch hráčov a z
Dohody o minimálnych náležitostiach štandardných hráčskych zmlúv v odvetví profesionálneho
futbalu v Európskej únii a vo zvyšku teritória UEFA zo dňa 19.04.2012, v zmysle ktorých je SFZ
povinný prevziať a aplikovať niektoré ich ustanovenia a postupy do svojich predpisov.

Podstatnými zmenami, ktoré sú v návrhu obsiahnuté sú najmä prispôsobenie sa platným normám
FIFA a EÚ, nové spôsoby odmeňovania klubov, ktoré sa podieľajú na výchove mladých futbalistov
a precizovanie náležitostí hráčskych zmlúv.
Cieľom nového poriadku je transparentnosť, zmluvná stabilita, vymožiteľnosť práva, prehľadnosť
normy, efektívna kontrola dodržiavania pravidiel, právna istota, integrita súťaží a zjednotenie
viacerých čiastkových noriem do jednej normy vzťahujúcej sa na celú oblasť registrácií, prestupov
a zmlúv futbalistov.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu prestupového a registračného poriadku SFZ.
2) VV SFZ ukladá pripomienkujúcim subjektom, aby zasielali pripomienky k návrhu v
zmysle časového harmonogramu projektu.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že návrh na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku SFZ vychádza zo zmeny stanov
SFZ zo dňa 22.11.2013, kedy sa výkon funkcie volebnej komisie pri voľbe členov volebnej komisie
preniesol na revíznu komisiu, a to v záujme odstránenia stretu záujmov, aby členovia volebnej
komisie neriadili volenie samých seba.
V predloženom úplnom znení Revízneho poriadku SFZ bolo zároveň odstránené nesprávne
formátovanie textu predpisu.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Schvaľovanie návrhov na udelenie ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že zo strany jednotlivých futbalových zväzov boli doručené tieto návrhy:
1. Za Stredoslovenský futbalový zväz bol nominovaný JUDr. Ján Čilík – predseda ObFZ
Rimavská Sobota
2. Za ObFZ Prešov bol nominovaný p. Ján Hudák, rozhodca ObFZ Prešov
3. Za Podtatranský futbalový zväz bol navrhnutý p. Vladimír Matejka, zamestnanec NTC
Poprad a rozhodca
4. Za Bratislavský futbalový zväz boli navrhnutí p. Jozef Čapkovič, p. Justín Javorek a p.
Marián Horský
5. Za Spartak Myjava bol nominovaný p. Miroslav Maca
6. Za p. Juraja Čurného, individuálneho člena SFZ bol nominovaný MUDr. Pavel Malovič.
Dňa 7. apríla 2014 zasadala na svojom mimoriadnom zasadnutí Etická komisia SFZ rozhodovala o
predložených návrhoch na udelenie ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka. Po dôkladnom
preštudovaní návrhov Etická komisia SFZ odporučila VV SFZ udeliť Cenu fair play MUDr. Ivana
Chodáka:

1. Vladimírovi MATEJKOVI za zachránenie topiaceho sa muža a poskytnutie prvej pomoci do
príchodu záchranky.
2. Jánovi HUDÁKOVI za záchranu života malému dievčaťu vo funkcií futbalového rozhodcu
pred stretnutím a poskytnutie prvej pomoci do príchodu záchranky.
3. MUDr. Pavlovi MALOVIČOVI, PhD, MPH. vykonáva humánnu a osvetovú činnosť vo
vzťahu k drogovej prevencií u mládeže, ktorá je jednou z principiálnych úloh na úseku fair
play. Ďalej jeho činnosť v tejto oblasti presahuje rámec vnútroštátnej pôsobnosti.
Okrem uvedeného odporučenia si členovia VV SFZ osvojili aj návrh na udelenie ceny Fair Play
MUDr. Ivana Chodáka pre p. Jozefa Čapkoviča a p. Justína Javoreka.
Predseda ZsFZ Ladislav Gádoši predložil návrh priamo na zasadnutí na udelenie ceny Fair Play
MUDr. Ivana Chodáka pre Stanislava Jarábeka. Aj v tomto prípade si členovia VV SFZ návrh
osvojili a schválili.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka Vladimírovi
Matejkovi, Jánovi Hudákovi, Pavlovi Malovičovi, Stanislavovi Jarábekovi, Jozefovi
Čapkovičovi a Justínovi Javorekovi.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi BFZ Jurajovi Jánošíkovi, ktorý
predstavil návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Kazimíra Gajdoša pri príležitosti
významného životného jubilea 80 rokov a za vykonávanie dlhoročnej funkcionárskej činnosti a
obetavú prácu pre slovenský futbal.
Rovnako tak predstavil návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Mariána Horského
(životné jubileum 70 rokov) , p. Otta Kremmera (životné jubileum 70 rokov) a p. Miloša Straku
(životné jubileum 80 rokov). Všetci menovaní vykonávali dlhoročnú obetavú prácu pre slovenský
futbal.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku SFZ Kazimírovi Gajdošovi.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku SFZ Mariánovi Horskému, Ottovi
Kremmerovi a Milošovi Strakovi.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: Informácia o zaslaní petície trénerov proti porušovaniu práv a vysokým
finančným poplatkom za vzdelávanie.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval ostatných členov VV SFZ o zaslaní petície trénerov proti porušovaniu práv a vysokým
finančným poplatkom za vzdelávanie.
Na SFZ bola prezidentovi Jánovi Kováčikovi doručená petícia 193 trénerov proti porušovaniu práv
a vysokým finančným poplatkom za vzdelávanie. Petícia bola doručená bez podpisu a mena jej

navrhovateľa a súčasťou petície sú len podpisy jednotlivých trénerov. Petícia je namierená voči
konaniu technickému úseku SFZ vo vzťahu k udeľovaniu trénerských licencií UEFA B, A a Pro.
Obsahom petície sú aj osobné útoky voči pracovníkom technického úseku a obvinenia, že zámerne
zatajujú text Konvencie UEFA. Podpísaní tréneri žiadajú najmä prezidenta SFZ a odborné komisie
SFZ, aby zaujali stanovisko a zabezpečili správnu aplikáciu konvencie, aby boli vyvodené osobné
opatrenia voči zodpovedným pracovníkom, žiadajú zverejnenie výšky platov pracovníkov
technického úseku a generálneho sekretára a taktiež to, aby boli finančné prostriedky vo výške
100.000,- eur, ktoré SFZ každoročne poskytuje UEFA, využívané len na vzdelávací proces.
S cieľom zamedziť ďalším problémom a nedorozumeniam a nakoľko môže mať táto kauza aj
mediálne dohry, dovoľte mi informovať Vás o postoji a stanovisku SFZ.
Na petícii, ktorá bola doručená prezidentovi SFZ, nebol priamo podpísaný navrhovateľ a teda bola
de facto anonymná, preto vychádzajúc z vyššie uvedeného, nepovažujeme túto petíciu za oficiálne
vyjadrenie postoja trénerov SR ani za oficiálne vyjadrenie názoru na systém vzdelávania trénerov
SR. SFZ disponuje už v súčasnosti podpismi štyroch trénerov – p. Jozefa Kotulu, p. Norberta
Juračku, p. Jozefa Slobodníka a p. Igora Dema, ktorí svojim podpisom potvrdzujú, že neboli
signatármi žiadnej takejto petície, a ani s ňou nesúhlasia. Zdôrazňujeme, že tieto podpisy boli
získané len na základe námatkového prieskumu súhlasu trénerov, to znamená, že existuje veľký
predpoklad, že veľká časť podpisov ostatných trénerov je taktiež sfalšovaná, resp. tréneri nevedeli
čo podpisujú, keďže petícia podľa našich informácií kolovala pôvodne len s jedným bodom, ktorým
bol nesúhlas s výškou poplatkov za školenie. Informoval, že SFZ má za to, že tréneri boli do
podpisu petície účelovo zatiahnutí a nemali informáciu o ďalších bodoch, ktoré tam boli doplnené
až následne.
Ďalej uviedol, že výška úhrady za vzdelávanie vychádza z objektívnych a preukázateľných
nákladov, ktoré v súvislosti so školením vznikajú. Poukázal na to, že UEFA stanovuje len
minimálny rozsah školení a ponecháva na národnej asociácii, aby si určila potrebný rozsah školení
na získanie jednotlivých typov licencií a žiadny pokyn ani predpis neurčuje, aký poplatok je
náležitý pre jednotlivé typy školení, ani aký je honorár za jednu normohodinu pre lektorov
a konvencia zároveň nevylučuje, aby sa vyberal poplatok aj za samotnú lektorskú činnosť a za
záverečné skúšky. Vyberanie poplatkov tak, aby sa pokryli náklady, ktoré vznikajú pri organizácii
školení (t.j. aj za lektorov a za záverečné skúšky) uplatňuje každá členská krajina UEFA.
Čo sa týka dotácie UEFA vo výške 100.000,- eur ročne, táto je určená na vzdelávanie, ale
neexistuje predpis, na aký konkrétny účel musia byť finančné prostriedky v rámci vzdelávania
použité s tým, že zodpovednosť za použitie má vždy SFZ voči UEFA a SFZ sa môže autonómne
rozhodnúť, akým spôsobom vynaloží tieto finančné prostriedky na vzdelávanie – t.j. napr. aj na
financovanie svojich zamestnancov, ktorí sú sa vzdelávanie zodpovední nielen na centrálnej úrovni,
ale aj na úrovni regionálnej.
V súvislosti s konvenciou a vyhláseniami uvádzanými v petícii zdôraznil, že konvencia bola prijatá
ešte v roku 2003 a jej prijatím a zverejnením na stránke UEFA sa stala všeobecne známou
a dostupnou a trénerská obec sa s jej obsahom mala zoznámiť vychádzajúc z princípu neznalosť
práva neospravedlňuje. Na druhej strane upozornil, že konvencia je síce záväzná plošne, avšak
výklad niektorých ustanovení ponecháva UEFA na členské štáty, t.j. množstvo ustanovení má len
odporúčací charakter a je na členskej asociácii, ako si interne niektoré ustanovenia vykladá a ako
ich aplikuje. Čo sa týka dĺžky trvania licencie, UEFA bolo predložené, akú platnosť budú mať
jednotlivé licencie – u UEFA Pro na 2 roky s tým, že UEFA nemala k tomu žiadne výhrady
a pripomienky. Na záver uviedol, že priamo z konvencie vyplýva, že len skúsenosť nie je
podkladom na pridelenie licencie UEFA, t.j. skúsenosti získané v predošlom systéme vzdelávania
sú obsahovo a kvalitatívne rozdielne od nových požiadaviek, aj keď je dodržaný rozsah
vzdelávania.
V zmysle vyššie uvedeného uviedol, že SFZ sa s obsahom petície nestotožňuje, považuje ho za
vecne nesprávny a vychádzajúc z formy, akou bola petícia podaná a z informácii, ktoré boli
získané, je táto petícia z pohľadu SFZ bezpredmetná a nenáležitá. Nevyjadruje všeobecnú mienku
trénerov SR o systéme ich vzdelávania, ktoré realizuje technický úsek SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o zaslaní petície trénerov proti porušovaniu práv a
vysokým finančným poplatkom za vzdelávanie.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 19: Informácia zo zasadnutia XXXVIII. kongresu UEFA, konaného dňa 27. marca
2014 v Astane.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval ostatných členov VV SFZ o záveroch zasadnutia XXXVIII. kongresu UEFA, konaného
dňa 27. marca 2014 v Astane.
Po úvodných príhovoroch (Serik Achmetov – premiér KAZ, Adilbek Džaksibekov – prezident KFF
a Sepp Blatter – prezident FIFA) predniesol úvodnú reč Michel Platini – prezident UEFA. Zdôraznil
v nej, že 60. výročie vzniku UEFA, ktoré si tento rok pripomíname, bolo 60 rokov plných úspechov
ale aj starostí, no podstatné je, že UEFA je dnes rešpektovaná a stabilná organizácia, ktorá
zjednocuje všetkých 54 národných zväzov. Jej hlavnými cieľmi sú v súčasnosti rozvoj všetkých
oblastí futbalu a dôraz na sociálny dialóg so všetkými partnermi.
Správa o hospodárení – Marios Lefkaritis (predseda FK UEFA)
- celkove priniesol uplynulý finančný rok väčší zisk a väčšiu stabilitu, čo konštatoval finančný audit
(Ernst & Young SA, Lausanne)
- novinkou je zavedenie nového systému rizikového manažmentu
- celkový výnos = 1.698,9 mld EUR
- využitie zisku – cca 80% ide späť priamo do futbalu
- solidarity schéma – stúpajúca tendencia každý rok
- fixované rezervy = 601,1 m EUR
Rozpočet na 2014-2015 – Josef Koller (ekonomický riaditeľ UEFA)
- prvý rok centralizácie kvalifikácie na EURO 2016
- prvý krát prekračuje rozpočet 2 mld EUR (81% príjmy z predaja TV práv – najväčšia časť
výnosov ako vždy)
- schéma solidarity zostáva nezmenená (finančný model platieb národným zväzom a klubom)
Správy predsedov jednotlivých komisií UEFA
- najdôležitejšie udalosti, zmeny:
- národné zväzy: pribudol Gibraltar (54), diskusia o Kosove pokračuje
- rozhodcovia: úspešne pokračuje systematická práca v CORE, úspešná implementácia projektu
AAR
- súťaže národných tímov: projekt „týždeň futbalu“ v praxi, prebieha výber kandidátov na finálový
turnaj EURO 2020 (13 miest), ďalší rozvoj mládežníckych súťaží
- klubové súťaže: úspešne odštartovala juniorská liga majstrov
Správa o progrese od posledného strateg. mítingu - Gianni Infantino (UEFA GS)
- investičný program HatTrick 4 bude (cyklus 2016-2020) bude navýšený na 3,5 m EUR (doteraz 3
m EUR)
- súťaže národných tímov 2018-2022 – diskusia, ktorá sa začala na Cypre v r. 2011 sa blíži úspešne
ku koncu (model Národnej ligy na využitie asociačných termínov pre priateľské zápasy)
- kongres prijal rezolúciu o súťažiach národných tímov na roky 2018-2022 – národné zväzy dali
jednomyseľný mandát mandát UEFA dotiahnuť koncept do konca
Rezolúcia „Futbal zjednotený za integritu hry“ (match-fixing) - bola jednomyseľne schválená
Budúci Kongres UEFA sa uskutoční 27. 03 2015 vo Viedni, Rakúsko.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia XXXVIII. kongresu UEFA, konaného
dňa 27. marca 2014 v Astane.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 20: Diskusia.
Informácia o zámere vybudovania futsalového centra.
Juraj Jánošík:
Informoval, že vedenie OFK Dunajská Lužná prezentoval záujem vybudovať vo svojom areáli novú
športovú halu, ktorá by sa zamerala špeciálne na futsal. Na Slovensku sa v súčasnosti nenachádza
žiadna, ktorá by vyhovovala všetkým kritériám, ktoré sú kladené zo strany FIFA a UEFA. Požiadal
o pomoc a podporu SFZ pri realizácii vybudovania futalového centra v areáli štadióna v Dunajskej
Lužnej.
Ján Kováčik:
Vyjadril postoj, že SFZ môže v súčasnosti podporiť tento projekt, ale nie finančne. V
predchádzajúcom období podporil finančne i odborne vybudovanie Národného tréningového centra
ženských reprezentácií.
Stanovisko technického úseku k vytvoreniu samostatnej juniorskej súťaže
Ján Greguš (riaditeľ technického úseku SFZ):
Už od súťažného ročníka 2011/12 vyjadrili viaceré kluby Corgoň ligy (CL) prianie, či skôr potrebu
vytvorenia Juniorskej súťaže podľa vzoru FAČR. Najviac aktívni boli funkcionári AS Trenčín a FK
Senica, ktorí nemajú v štruktúrach klubu ani „B“ mužstvá (BM) ani Juniorku (vytvorením
Juniorskej súťaže by tieto kluby nemuseli so svojimi BM začínať od nižších súťaží). Prvé pracovné
stretnutia ohľadom zriadenia Juniorskej súťaže prebehli v roku 2012 na pôde ÚLK. Ani samotné
kluby CL sa nevedeli dohodnúť na zriadení Juniorskej súťaže, nakoľko nie všetci vedeli
zadefinovať ciele a priority tohto projektu, čo od súťaže očakávajú, čo by chceli zriadením tejto
súťaže dosiahnuť. Očakávali záruky a istoty ekonomické (dotácie pre FK) i športové. Jedným z
návrhov funkcionárov FK bolo, aby Juniorská súťaž bola platená z prostriedkov MŠVVaŠ SR z dotácií na mládež a ÚTM. Toto však nie je možné, nakoľko v BM resp. Juniorkách sú hráči, ktorí
majú viac ako 19 rokov a viacerí majú profesionálne zmluvy.
Predispozície juniorskej súťaže:
Futbalový klub Senica v spolupráci s AS Trenčín vypracovali propozície Juniorskej ligy. Tieto sa
viac zaoberajú všeobecnými a športovo-technickými ustanoveniami bez ekonomických
a športových záruk.
ŠTART HRÁČOV:
Jednou z kľúčových otázok novej súťaže je veková hranica hráčov. Ak by sa určila veková hranica
hráčov hrajúcich súťaž juniorov, napr. do 21 rokov, nastáva otázka, kde by sa mohli zranení hráči
„A“ mužstva (AM), resp. hráči AM momentálne slabšej formy rozohrať, ak nie v Juniorke?
V každom futbalovom klube na Slovensku je prvoradé AM a všetci jeho hráči aj zo širšieho kádra
sú v FK uprednostňovaní pred hráčmi Juniorky aj napriek ich nespornému talentu. V zápasoch
Juniorskej súťaže by mohli okrem stabilných členov juniorského tímu nastúpiť maximálne traja
starší hráči zo súpisky AM. V súčasnosti v BM hrávajú všetci hráči, ktorí neodohrali viac ako 45
minút za AM a tým pádom majú zápasovú prax a sú pripravení naskočiť do kolotoča zápasov CL.
Otázny je štart hráčov, ktorí sú v klube na teste, t.j. nie sú aktuálne členmi jednotlivých klubov,
resp. sú to hráči zo zahraničia na skúške. Títo hráči by mali mať súhlas materského klubu resp.

musia mať čestné prehlásenie, že sú voľnými hráčmi. Toto je ale v rozpore s predpismi SFZ, podľa
ktorých každý hráč musí byť riadne registrovaný len v jednom klube. Naše predpisy vychádzajú
z predpisov FIFA o štatúte a prestupe hráča, ktoré striedavý štart hráča nepovoľujú. Hráč nemože
byť hráčom dvoch klubov so striedavým štartom v dvoch rozdielnych súťažiach. Samozrejme, že
striedavý štart hráčov by bol pre jednotlivé futbalové kluby výhodný, veď kto by nechcel aby hráč
ktorý odohral 10 min v sobotňajšom zápase CL, odohral 90 minút za „farmársky“ klub v druhej
resp. tretej ligy. Bohužiaľ, nie je to možné.
HRACIE DNI A ČASY:
Podľa návrhu propozícií by súťaž junioriek mala prakticky kopírovať vyžrebovanie AM, hrajúcich
v CL. Termíny zápasov juniorskej ligy sa musia prispôsobiť SFZ a termínovej listine CL. Hracie dni
zápasov Juniorskej ligy sú nedeľa resp. pondelok - nasledujúci deň po CL na hlavnom ihrisku.
Hracie časy navrhujú FK v popoludňajších hodinách. Nie je reálne vytvoriť ako dvojičkovú súťaž
U19 + U21, kde by mužstvá cestovali jedným autobusom. V návrhu je prvý zápas U19 a po nich
zápas junioriek. Hráč, ktorý nastúpi za U19 a neodohrá viac ako 20 min môže hrať za U21. Treba si
tiež uvedomiť problém, že nie všetky družstvá CL a II.L majú družstvá v I.DL, t.j. nemôžu vytvoriť
dvojičku U19 + Juniorkská súťaž. Jedná sa o kluby: Dunajská Streda, Myjava, Senec, Rimavská
Sobota, Šamorín, Šaľa, FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.
POSTUP A ZOSTUP:
Navrhovaný počet účastníkov je 14 - podľa účastníkov I.DL. Hralo by sa dvojkolovo, systémom
každý s každým doma-vonku. Víťazné mužstvo získava 3 body, o poradí v tabuľke rozhodujú
všeobecné kritériá SFZ. Víťaz súťaže sa stane majstrom SR v kategórií U 21. Bude táto nová súťaž
len súťažou Corgoň ligistov? Kto zostúpi? Zostúpi tá „Juniorka“, ktorej AM vypadlo z Corgoň
ligy? Do akej súťaže zostúpi? Čo s juniorkou CL klubu, ktorý vypadne z CL?
EKONOMIKA:
Ekonomika by síce nemala byť určujúcou pre dosiahnutie vytýčených športových cieľov, ale
najväčším problémom celoslovenskej súťaže Junioriek by bola ekonomická stránka projektu! Na
celoslovenskú súťaž junioriek budú náklady neporovnateľne vyššie a v podstate bez dotácie ÚLK,
SFZ resp. MŠVVaŠ SR je pre kluby neprijateľná. V dobe keď sa kluby s veľkou futbalovou
históriou odhlasujú zo súťaží z ekonomických problémov, Technický úsek SFZ nevidí tento projekt
ako reálny.
PLUSY JUNIORSKEJ SÚŤAŽE:
1. Podľa vyjadrenia niektorých klubov by súťaž Junioriek zabezpečila plynulejší prechod hráčov
z dorastu do kategórie dospelých bez okamžitého tlaku na výsledok.
2. Lepšia kontrola tréningového procesu.
MÍNUSY JUNIORSKEJ SÚŤAŽE:
 Malá resp. žiadna konfrontácia s dospelým futbalom, ide prakticky o umelé predĺženie
dorasteneckej kategórie.
 Nemáme dostatok kvalitných hráčov, aby hrali aj dorasteneckú ligu a zároveň aj juniorskú
súťaž, aj súťaž BM.
 Chýba súťaživosť, nakoľko nikto nevypadáva.
 Konfrontácia s hráčmi, ktorí majú bohaté ligové skúsenosti pomáha k napredovaniu rastu
mladých talentovaných hráčov. Juniorská súťaž toto nezabezpečí.
 Slabá podpora CL klubov projektu Juniorskej súťaže (okrem Senice a Trenčína)
 Náročné cestovanie, dvojzápasy, neskoré príchody domov.
 Juniorská súťaž – záležitosť klubov hrajúcich CL. Kluby CL po detailnom oboznámení sa
s problematikou Juniorskej súťaži neprejavili o spomínanú súťaž záujem.
Dnešný stav je v súčasných ekonomických podmienkach pre futbalový rast talentov a prechod
hráčov z kategórie dorastu k seniorom najefektívnejší. Futbalové kluby CL by mali skôr či neskôr
dosiahnuť to, aby ich BM resp. Juniorky hrávali v rozšírenej súťaži II.LZ resp.II. LV. Ideálny stav
má FC Spartak Trnava, keďže juniori hrajú druhú najvyššiu súťaž, čo je výborný prechod z DL na
mužský futbal – CL.)
Berúc do úvahy všetky uvedené argumenty sa technický úsek SFZ prikláňa k súčasnému modelu

súťaží a nesúhlasu s vytvorením samostatnej súťaži junioriek.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 8. apríla 2014 v Bratislave:
Uznesenie č. 54/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment
Uznesenie č. 55/14 VV SFZ:
Berie na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR „A“ v termíne od 1.1.2014 do
31.3.2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 56/14 VV SFZ:
Berie na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U21 v termíne od 1.1.2014 do
31.3.2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 57/14 VV SFZ:
Berie na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U19, SR U18 v termíne od
1.1.2014 do 31.3.2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 58/14 VV SFZ:
Berie na vedomie vyhodnotenie reprezentačného zrazu trénerom SR U17, U16 v termíne od
1.1.2014 do 31.3.2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 59/14 VV SFZ:
Berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 60/14 VV SFZ:
VV SFZ volí Richarda Havrillu za I. viceprezidenta SFZ.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 61/14 VV SFZ:
a) ruší etickú komisiu SFZ, ekonomickú komisiu SFZ, trénersko-metodickú komisiu SFZ, komisiu
SFZ mládeže a školského futbalu, komisiu SFZ ženského futbalu a zdravotnú komisiu SFZ,
b) prenáša kompetencie zrušenej etickej komisie SFZ na legislatívno-právnu komisiu SFZ, ukladá
predsedovi LPK upraviť štatút LPK so zakomponovaním prenesených kompetencií etickej komisie
SFZ do neho, mení názov legislatívno-právnej komisie SFZ na legislatívno – právno a etickú
komisiu SFZ,
c) prenáša kompetencie trénersko-metodickej komisie SFZ, komisie SFZ mládeže a školského
futbalu, komisie SFZ ženského futbalu a zdravotnej komisie SFZ na technický úsek SFZ, kde budú
uvedené kompetencie vykonávať komisie ad hoc a pracovné skupiny podľa čl. 64 stanov SFZ,
d) volí za členov revíznej komisie SFZ týchto pánov: Miroslav Berzedy, Eugen Cirák, Miroslav
Kvaššay, Ladislav Slanec a Štefan Vaľko, volí za členov disciplinárnej komisie SFZ týchto pánov:
Peter Potecký, Milan Bednár, Róbert Dadykin, František Lunák, Peter Mihál, Marián Pochaba,

Peter Reisz, Jozef Škríba, Peter Vachan, Marián Vereš, volí za členov odvolacej komisie SFZ
týchto pánov: Boris Benkovič, Miroslav Bobák, Ladislav Polka, Ján Svák, za náhradníka pána Petra
Šamka, volí za členov prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ týchto pánov: Boris Goga,
Peter Michálik, Timotej Minarovič, volí za členov odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ
týchto pánov: Matúš Štulajter, Viliam Kupec, Boris Kordoš, volí za predsedu licenčnej komisie
SFZ p. Juraja Obložinského, volí za predsedu komisie delegátov SFZ p. Františka Košičára, volí za
predsedu komisie pre štadióny a ihriská SFZ p. Ladisava Liptáka, volí za predsedu právno-etickej
komisie SFZ p. Jozefa Malicha, volí za predsedu komisie partnerov SFZ p. Jozefa Síkelu, volí za
predsedu matričnej komisie SFZ p. Roberta Šuníka, volí za predsedu športovo-technickej komisie
SFZ p. Jána Panáka, volí za predsedu zmierovacej komisie SFZ p. Jána Vrbu, ustanovuje za členov
komisie rozhodcov SFZ týchto pánov: Tibor Jančovič, Ľubomír Udvardy, Artúr Jakubec, Viliam
Vais, ustanovuje za členov licenčnej komisie SFZ týchto pánov: Miloš Richnák, Vincent Rechtorík,
Vladimír Brenčič, Daniel Chmúrny, Milan Sládkovič, Ivan Dežď, Ján Fašung, Marián Elefant, Peter
Michálik, Andrej Rozvadský, ustanovuje za členov komisie delegátov SFZ týchto pánov: Eduard
Chalmovianský, Vladimír Ondrušek, Jaroslav Švarc, Pavol Kuteľ, ustanovuje za členov komisie pre
štadióny a ihriská SFZ týchto pánov: Bohumil Andraštík, Peter Augustín, Jozef Michálik, Vendelín
Novýsedlák, Roman Uváček, Milan Vorčák, Martin Šarišský, ustanovuje za členov legislatívno –
právno a etickej komisie SFZ týchto pánov: Jaroslav Čollák, Alexander Bíró, Jozef Čorba, Miroslav
Hlivák, Roman Huszár, Tomáš Gábriš, Marek Holbík, Branislav Harabín, Andrej Poruban, Miroslav
Vereb, Žaneta Surmajová, Marek Majtán, Marcel Dolobač, Tomáš Luščoň, ustanovuje za členov
matričnej komisie SFZ týchto pánov: Jozef Žitník, Tibor Urban, Branislav Straka, Alžbeta
Majláthová, Stanislav Špila, ustanovuje za členov športovo-technickej komisie SFZ týchto pánov:
Ján Šuniar, Rudolf Oravec, František Nagy, Štefan Olšavský,
e) zriaďuje pri legislatívno – právnej a etickej komisii SFZ etický panel a ustanovuje pánov
Malicha, Čolláka a Dolobača za členov etického panelu legislatívno - právnej a etickej komisie
SFZ,
f) odkladá voľby a ustanovovanie predsedu a členov komisie futsalu SFZ, členov komisie partnerov
SFZ a členov zmierovacej komisie SFZ na 7. mája 2014,
g) vyhlasuje voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ na 7.
mája 2014 , ktoré sa uskutočnia v Dolnom Kubíne,
h) oznamuje, že vo voľbách dňa 7. mája 2014 budú volení a ustanovovaní títo funkcionári: člen
revíznej komisie SFZ za ÚLK, predseda a členovia komisie futsalu SFZ, členovia komisie
partnerov SFZ, členovia zmierovacej komisie SFZ, a členovia matričnej komisie SFZ za ÚLK alebo
za jej členov,
i) vyzýva príslušných členov Slovenského futbalového zväzu, aby návrhy kandidátov na funkcie
volené a ustanovované výkonným výborom SFZ, ktoré majú náležitosti podľa čl. 2 ods. 5, ods. 6
písm. a), b), d) až g), ods. 7 a 8 volebného poriadku Slovenského futbalového zväzu a podľa
ustanovení štatútov príslušných odborných komisií SFZ (motivačný list), doručili do 23. apríla 2014
generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového zväzu,
j) oznamuje, že pri voľbe a ustanovovaní predsedov a členov a orgánov SFZ sa zohľadní princíp
odbornosti (čl. 5 ods. 2 písm. c) stanov SFZ), ak štatúty odborných komisií neustanovujú inak,
k) oznamuje, že voľby do orgánov SFZ volených a ustanovovaných výkonným výborom SFZ sa
uskutočnia verejným hlasovaním,
l) ukladá GS SFZ, aby po 23. apríli 2014 do troch pracovných dní oznámil predsedom orgánov SFZ
a kandidátom na predsedov orgánov SFZ mená kandidátov na ostatných členov príslušných orgánov
SFZ,
m) ukladá predsedom a kandidátom na predsedov orgánov SFZ, aby najneskôr v deň volieb pred
uskutočnením volieb oznámili písomne GS SFZ návrhy mien na ostatných členov orgánu SFZ,
ktorým by mali predsedať.
T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 62/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie vytvorenie pracovnej skupiny za ÚLK poverenú rokovať o návrhu
spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2018 v zložení: Ivan Kozák, Pavel
Halabrín, Petr Kašpar, Viliam Ondrejka, Denis Marton a Róbert Rybníček.
2) VV SFZ schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny za SFZ poverenú rokovať o návrhu spolupráce
medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2018 v zložení: Ján Kováčik, Jozef Kliment,
Richard Havrilla, Karol Belaník a Jaroslav Rybánsky.
3) VV SFZ určuje dátum 23. apríla 2014 za termín stretnutia oboch pracovných skupín za účelom
rokovania podmienok spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2018.
4) VV SFZ ukladá obom pracovným skupinám povinnosť bezodkladne informovať o prijatých
záveroch ostatných členov VV SFZ a ÚLK.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 63/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje termín a miesto konania konferencie SFZ na dňa 6. júna 2014 v Senci.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 64/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje Obecný športový klub Moravany nad Váhom, Mládežnícky futbalový klub
Podunajské Biskupice a Akadémia Juventus Žilina za riadnych členov SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 65/14 VV SFZ:
VV SFZ prekladá schvaľovanie návrhu nového hracieho modelu súťaže Slovenského pohára
ročníka 2014/15 na májové zasadnutie.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 66/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu prestupového a registračného poriadku SFZ.
2) VV SFZ ukladá pripomienkujúcim subjektom, aby zasielali pripomienky k návrhu v zmysle
časového harmonogramu projektu.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 67/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Revízneho poriadku SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 68/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka Vladimírovi Matejkovi,
Jánovi Hudákovi, Pavlovi Malovičovi, Stanislavovi Jarábekovi, Jozefovi Čapkovičovi a Justínovi
Javorekovi.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 69/14 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku SFZ Kazimírovi Gajdošovi.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku SFZ Mariánovi Horskému, Ottovi
Kremmerovi a Milošovi Strakovi.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 70/14 VV SFZ:

yv syz I,erie na vedomie nl rmÆeiu o zaslan pet cie Irnerov proti PnJ
o\ aIi
finančn ni poplatkom za vzclelÆvanic.

a vysok m

Y ihne
L JuzeU Kliment

Uznesenie ¨ . 71/14 VV SF1:
VV SEZ berk na vcdomic inlwtnœciu zo zasudnutia XXX Viii. kongresu UEFA. konanØho d u
27.
marea 2014 v Astane.
: ihne
Z: Joze Kliment
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