Zápisnica č. 05/14 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 7. mája 2014
v Dolnom Kubíne.
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
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
Milan Lešický – zástupca trénerov

Ospravedlnený:

Petr Kašpar – zástupca ÚLK

Prizvaní:

Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
4. Voľba predsedov a ustanovovanie členov odborných komisií SFZ a voľba člena
revíznej komisie.
5. Schvaľovanie podmienečného udeľovania licencií ÚTM a Grassroots pre súťažný
ročník 2014/15.
6. Prerokovanie návrhu spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do
30.6.2018.
7. Prerokovanie návrhu programu konferencie SFZ.
8. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
9. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku SFZ.
10. Schvaľovanie návrhu poriadku komory SFZ pre riešenie sporov.
11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie smernice o právno-organizačných
zmenách v kluboch.
12. Schvaľovanie návrhu na zrušenie štatútu odvolacej komisie zo dňa 4. apríla 2008.
13. Schvaľovanie návrhu dodatku zmluvy medzi SFZ a MŠK Žilina, a.s. (Medicínske
a diagnostické centrum SFZ).
14. Schvaľovanie návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ.
15. Schvaľovanie návrhu nového hracieho modelu súťaže Slovenského pohára
ročníka 2014/15.
16. Prerokovanie návrhu prestupového a registračného poriadku SFZ.
17. Informácia o príprave návrhu súťažného poriadku SFZ.
18. Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre prípravu zmluvy medzi SFZ a SF.
19. Informácia o podpísaní memoranda medzi SFZ a SZĽH.
20. Informácia o prijatých záveroch zo zasadnutia valného zhromaždenia SOV.
21. 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 doplnenie bodu 22 s názvom „Schvaľovanie návrhu na
udelenie Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka rozhodcovi Petrovi Ziembovi za výnimočný
čin súvisiaci s futbalom“ a o bod č. 23 s názvom „Usmernenie vo vzťahu k odvádzaniu pokút
uložených v disciplinárnom konaní v súvislosti so zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní
verejných športových podujatí a zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Členovia VV SFZ návrh na doplnenie programu akceptovali.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
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 bol 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.
Na úlohe sa priebežne pracuje. Členovia VV SFZ budú o realizácii odporúčaní pracovnej skupiny
informovaní
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 nie sú ukončené rokovania medzi Mestom Bratislava a spoločnosťou NFŠ, a.s.
ohľadom odpredaja pozemkov.
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
Úloha trvá.
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
Úloha splnená.
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

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 4: Voľba predsedov a ustanovovanie členov odborných komisií SFZ a voľba člena
revíznej komisie.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý viedol priebeh voľby predsedov, ustanovovanie
členov odborných komisií a voľbu člena revíznej komisie SFZ.
Na začiatku informoval, že VV SFZ dňa 8. apríla 2014 prijal uznesenie, ktorým odložil voľby a
ustanovovanie predsedu i členov komisie futsalu SFZ, členov komisie partnerov SFZ a členov
zmierovacej komisie SFZ práve na aktuálne zasadnutie.
Na zasadnutí VV SFZ mali byť v zmysle uznesenia 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.
Členovia SFZ boli prostredníctvom úradnej správy a oznamu na webovom sídle SFZ vyzvaní, 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 SFZ a
podľa ustanovení štatútov príslušných odborných komisií SFZ (motivačný list), doručili do 23.
apríla 2014 GS SFZ.
Informoval i o tom, že niektorí členovia zasielali návrhy kandidátov aj na funkcie, na ktoré neboli
vyhlásené voľby. Na tieto návrhy sa neprihliadalo.
Do stanoveného termínu boli riadne doručené návrhy Slovenského futsalu na predsedu komisie
futsalu SFZ (p. Dušan Dobšovič) a na členov komisie futsalu SFZ (p. Dušan Štaffen, p. Jozef
Hanzel, p. Martin Mlynarovič a p. Laurinský), návrhy ZsFZ a SsFZ na členov zmierovacej komisie
SFZ (p. Ladislav Benedikovič a p. Radoslav Čičmanec).
Na ďalších členov matričnej komisie SFZ, člena revíznej komisie SFZ a ďalších členov komisie
partnerov SFZ (na aprílové zasadnutie VV SFZ bol doručený návrh na p. Šimoniča) neboli
doručené žiadne návrhy v stanovenom termíne.
1. Voľba predsedu komisie futsalu SFZ.
Za predsedu komisie futsalu SFZ bol navrhnutý p. Dušan Dobšovič.
Za predsedu komisie futsalu SFZ bol VV SFZ bol p. Dušan Dobšovič počtom hlasov 12.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
2. Ustanovovanie členov komisie futsalu SFZ.
Pred ustanovovaním členov komisie futsalu SFZ stiahol predseda BFZ Juraj Jánošík svoj návrh (p.
Laurinského) za člena komisie futsalu SFZ.
Za členov komisie futsalu SFZ boli navrhnutí: p. Dušan Štaffen, p. Jozef Hanzel, p. Martin
Mlynarovič.
Za členov komisie futsalu SFZ boli VV SFZ ustanovení všetci kandidáti počtom hlasov 12.

Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
3. Ustanovovanie členov zmierovacej komisie SFZ:
Za členov zmierovacej komisie SFZ boli navrhnutí: p. Ladislav Benedikovič a p. Radoslav
Čičmanec.
Za členov zmierovacej komisie SFZ boli VV SFZ ustanovení obaja kandidáti počtom hlasov 12.
Počet prítomných členov VV SFZ: 12
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
Členovia VV SFZ sa zároveň dohodli odložiť voľbu člena revíznej komisie SFZ za ÚLK,
ustanovovanie členov matričnej komisie SFZ za ÚLK a ustanovovanie členov komisie partnerov
SFZ na júnové zasadnutie.
Členovia VV SFZ napokon hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ
a) volí za predsedu komisie futsalu SFZ p. Dušana Dobšoviča,
b) ustanovuje za členov komisie futsalu SFZ p. Dušana Štaffena, p. Jozefa Hanzela a p.
Martina Mlynaroviča,
c) ustanovuje za členov zmierovacej komisie p. Ladislava Benedikoviča a p. Radoslava
Čičmanca,
d) odkladá voľby člena revíznej komisie SFZ za ÚLK a ustanovovanie členov komisie
partnerov SFZ a členov matričnej komisie SFZ na 3. júna 2014 a vyhlasuje voľby uvedených
funkcionárov na 3. júna 2014,
e) vyzýva členov Slovenského futbalového zväzu, aby návrhy kandidátov na členov komisie
partnerov 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 štatútu príslušnej komisie,
doručili do 23. mája 2014 generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového zväzu,
f) vyzýva ÚLK a členov ÚLK, aby návrhy kandidátov na člena revízne komisie SFZ a členov
matričnej komisie 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 štatútu matričnej
komisie SFZ, doručili do 23. mája 2014 generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového
zväzu,
g) vyzýva predsedu disciplinárnej komisie SFZ a predsedov odborných komisií SFZ, aby
najneskôr do 25. mája 2014 poslali generálnemu sekretárovi SFZ návrh na prípadnú zmenu
zloženia ich komisií s príslušnými prílohami návrhu podľa volebného poriadku.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Schvaľovanie podmienečného udeľovania licencií ÚTM a Grassroots pre súťažný
ročník 2014/15.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi. Ten
informoval, že na udelenie licencie mládeže SFZ (ÚTM / Grassroots) pre súťažný ročník 2014/2015

je potrebné splnenie podmienok a požiadaviek licenčného systému mládeže SFZ
(ÚTM / Grassroots) a splnenie športového kritéria (umiestnenie v súťaži v I. LSD / II. LSD alebo I.
LSŽ / II. LSŽ v súťažnom ročníku 2013 / 2014).
Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 04. februára 2014 v Bratislave v uznesení č. 25/14 na
základe už schválenej Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ aj s prílohami schválil za členov
pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže Jána Greguša – technického riaditeľa SFZ,
Dušana Huňadyho – zástupcu VV ÚLK, Milana Vojteka – zástupcu VV SFZ, Jána Rosinského –
hlavného koordinátora SFZ a Martina Hasprúna – manažéra úseku mládeže a rozvoja SFZ.
Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu ÚTM týmto futbalovým klubom (FK sú
uvádzané v abecednom poradí v zátvorke s regionálnou príslušnosťou):
1.
2.
3.
4.
5.

1. FC Tatran Prešov – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (VsFZ)
AS Trenčín – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (ZsFZ)
FC Nitra – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (ZsFZ)
FC Spartak Trnava – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (ZsFZ)
FC ViOn Zlaté Moravce – v súčasnosti účastník II. LSDZ (aktuálne 2. miesto) a II. LSŽZ
(v súčasnosti 8. miesto) a bez licencie mládeže SFZ (ZsFZ)
6. FK DAC 1904 Dunajská Streda – v súčasnosti účastník II. LSDZ (aktuálne 14. miesto) a I.
LSŽZ (aktuálne 11. miesto) a držiteľ licencie Grassroots (ZsFZ)
7. FK Senica – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (ZsFZ)
8. FO ŽP Šport Podbrezová – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (SsFZ)
9. MFK Košice – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (VsFZ)
10. MFK Ružomberok – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (SsFZ)
11. MFK Zemplín Michalovce – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (VsFZ)
12. MŠK Žilina – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (SsFZ)
13. Partizán Bardejov – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (VsFZ)
14. ŠK SFM Senec – v súčasnosti účastník II. LSDZ (aktuálne 1. miesto) a I. LSŽZ (aktuálne 8.
miesto) a držiteľ licencie Grassroots (BFZ)
15. ŠK Slovan Bratislava – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (BFZ)
16. Spartak Myjava – v súčasnosti účastník II. LSDZ (aktuálne 4. miesto) a I. LSŽZ (aktuálne
9. miesto) a držiteľ licencie Grassroots (ZsFZ)
Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu ÚTM týmto futbalovým klubom
s podmienkou doplnenia chýbajúcich podkladov k licenčnému konaniu mládeže SFZ do 22.
mája 2014 (FK sú uvádzané v abecednom poradí v zátvorke s regionálnou príslušnosťou):
17. FK Dukla Banská Bystrica – v súčastnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM (SsFZ)
18. MFK Dubnica nad Váhom – v súčastnosti účastník I. LSD (aktuálne 14. miesto) a držiteľ
licencie ÚTM (ZsFZ)
Pracovná skupina navrhla neudeliť licenciu ÚTM futbalovému klubu (v zátvorke regionálna
príslušnosť):
Lokomotíva Košice – v súčasnosti účastník II. LSDV (aktuálne 1. miesto) a II. LSŽV skupina A (4.
miesto) a bez Licencie mládeže SFZ (VsFZ)
Zdôvodnenie.
Licenčné podmienky ÚTM nesplnené v bodoch:
 nie je vytvorené družstvo dievčat (FK sa zaväzuje vytvoriť ho až od súťažného ročníka 2015
/ 2016),
 chýba ihrisko s umelou trávou s klasickými rozmermi,
 problém s kvalifikáciami trénerov (chýbajú tréneri s požadovanými kvalifikáciami najmä
UEFA A licenciou),






nízke počty hráčov najmä v kategóriách prípraviek a mladších žiakov (nenaplnenie
požiadavky na dodržiavanie metodických pokynov SFZ v týchto vekových kategóriách)
a zároveň v kategórii mladšieho dorastu (potrebné dve dorastenecké družstvá v kategóriách
U 16 a U 17),
družstvo mužov v súčasnosti účinkuje v 3. lige východ (aktuálne 10. miesto),
menší počet trávnatých tréningových plôch len pre potreby mládeže.

Pracovná skupina navrhuje podmienečne udeliť licenciu Grassroots týmto futbalovým klubom
(FK sú uvádzané v abecednom poradí v zátvorke s regionálnou príslušnosťou):
1. FC Baník Horná Nitra – v súčasnosti účastník II. LSŽZ (aktuálne 1. miesto) a bez licencie
mládeže SFZ (ZsFZ)
2. FC ŠTK 1914 Šamorín – v súčasnosti účastník II. LSŽZ (aktuálne 2. miesto) a bez licencie
mládeže SFZ (ZsFZ)
3. FC ViOn Zlaté Moravce – v prípade, že mu nebude udelená licencia ÚTM, v súčasnosti
účastník II. LSŽZ (aktuálne 8. miesto) a bez licencie mládeže SFZ (ZsFZ)
4. FK DAC 1904 Dunajská Streda – v prípade, že mu nebude udelená licencia ÚTM, v
súčasnosti účastník I. LSŽZ (aktuálne 11. miesto) a držiteľ licencie Grassroots (ZsFZ)
5. FK Jupie Banská Bystrica – Podlavice – v súčasnosti účastník I. LSŽS (aktuálne 5. miesto
v nadstavbovej časti o udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (SsFZ)
6. FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – v súčasnosti účastník I. LSŽS (aktuálne 5.
miesto v nadstavbovej časti o udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (SsFZ)
7. FK Poprad – v súčasnosti účastník I. LSŽV (aktuálne 3. miesto v nadstavbovej časti o
udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (VsFZ)
8. FK Púchov– v súčasnosti účastník I. LSŽZ (aktuálne 13. miesto) a držiteľ licencie Grassroots (ZsFZ)
9. FK Slovan Levice – v súčasnosti účastník I. LSŽZ (aktuálne 6. miesto) a držiteľ licencie
Grassroots (ZsFZ)
10. FK Spišská Nová Ves – v súčasnosti účastník I. LSŽV (aktuálne 4. miesto v nadstavbovej
časti o udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (VsFZ)
11. FKM Karlova Ves – v súčasnosti účastník II. LSŽBA (aktuálne 2. miesto) a bez licencie
mládeže SFZ (BFZ)
12. Inter Bratislava – v súčasnosti účastník I. LSŽZ (aktuálne 12. miesto) a držiteľ licencie
Grassroots (BFZ)
13. MFK Lokomotíva Zvolen – v súčasnosti účastník I. LSŽS (aktuálne 4. miesto v nadstavbovej časti o udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (SsFZ)
14. MFK Snina – v súčasnosti účastník I. LSŽV (aktuálne 6. miesto v nadstavbovej časti o
udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (VsFZ)
15. MFK Tatran Liptovský Mikuláš – v súčasnosti účastník I. LSŽS (aktuálne 3. miesto v
nadstavbovej časti o udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (SsFZ)
16. MŠK FOMAT Martin – v súčasnosti účastník I. LSŽS (aktuálne 2. miesto v nadstavbovej
časti o udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (SsFZ)
17. MŠK Námestovo – v súčasnosti účastník I. LSŽS (aktuálne 8. miesto v nadstavbovej časti o
titul) a držiteľ licencie Grassroots (SsFZ)
18. ŠK Odeva Lipany – v súčasnosti účastník I. LSŽV (aktuálne 2. miesto v nadstavbovej časti
o udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (VsFZ)
19. ŠK SFM Senec – v prípade, že mu nebude udelená licencia ÚTM, v súčasnosti účastník I.
LSŽZ (aktuálne 8. miesto) a držiteľ licencie Grassroots (BFZ)
20. Slavoj Trebišov – v súčasnosti účastník I. LSŽV (aktuálne 5. miesto v nadstavbovej časti o
udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (VsFZ)

21. Spartak Myjava – v prípade, že mu nebude udelená licencia ÚTM, v súčasnosti účastník I.
LSŽZ (aktuálne 9. miesto) a držiteľ licencie Grassroots (VsFZ)
22. Vranov nad Topľou – v súčasnosti účastník II. LSŽV skupina B (aktuálne 1. miesto) a bez
licencie mládeže SFZ (VsFZ)
Pracovná skupina navrhuje podmienečne udeliť licenciu Grassroots týmto futbalovým klubom
s podmienkou prípadnej úpravy smernice o právno – organizačných zmenách vo FK do
júnového zasadnutia VV SFZ (v zátvorke regionálna príslušnosť):
23. PVFA (Petržalka – akadémia) – v súčasnej dobe FC Petržalka 1898, I. LSŽZ (aktuálne 10.
miesto) a držiteľ licencie Grassroots na subjekt FC Petržalka 1898 (BFZ)
Pracovná skupina navrhuje neudeliť licenciu Grassroots týmto futbalovým klubom (FK sú
uvádzané v abecednom poradí v zátvorke s regionálnou príslušnosťou):
1. FC Petržalka 1898 – v súčasnosti účastník I. LSŽZ (aktuálne 10. miesto) a držiteľ licencie
Grassroots (BFZ)
Zdôvodnenie.
Licenčné podmienky Grassroots nesplnené v bodoch:
 dlžné finančné prostriedky voči úradom, poisťovniam, bývalým zamestnancom úseku
mládeže v klube, ďalším zamestnancom, veriteľom, dodávateľom
2. FK Slovan Duslo Šaľa – v súčasnosti účastník I. LSŽZ (aktuálne 14. miesto) a držiteľ
licencie Grassroots (ZsFZ)
Zdôvodnenie.
Licenčné podmienky Grassroots nesplnené v bodoch:
 problém s kvalifikáciami trénerov (chýbajú tréneri s požadovanými kvalifikáciami najmä
UEFA A licenciou),
 nízke počty hráčov najmä v kategóriách prípraviek a mladších žiakov (nenaplnenie
požiadavky na dodržiavanie metodických pokynov SFZ v týchto vekových kategóriách),
 nenapĺňanie agendy trénera (povinnosti FK a trénerov voči SFZ – plánovanie a evidencia
tréningového procesu, testovanie),
 pravideľné nevyplácanie trénerov mládeže vo FK
3. MŠK Rimavská Sobota – v súčasnosti účastník II. LSŽS skupina juh (aktuálne 2. miesto)
a bez licencie mládeže SFZ (SsFZ)
Zdôvodnenie.
Licenčné podmienky Grassroots nesplnené v bodoch:
 problém s kvalifikáciami trénerov (chýbajú tréneri s požadovanými kvalifikáciami najmä
UEFA A licenciou),
 nízke počty hráčov najmä v kategóriách prípraviek a mladších žiakov (nenaplnenie
požiadavky na dodržiavanie metodických pokynov SFZ v týchto vekových kategóriách
4. MŠK Tesla Stropkov – v súčasnosti účastník I. LSŽV (aktuálne 1. miesto v nadstavbovej

časti o udržanie) a držiteľ licencie Grassroots (VsFZ)
Zdôvodnenie.
Licenčné podmienky Grassroots nesplnené v bodoch:
 problém s kvalifikáciami trénerov (chýbajú tréneri s požadovanými kvalifikáciami najmä
UEFA A licenciou),
 nenapĺňanie agendy trénera (povinnosti FK a trénerov voči SFZ – plánovanie a evidencia
tréningového procesu, testovanie),






pravideľné nevyplácanie trénerov mládeže vo FK,
absentujúci rozpočet mládeže a jeho napĺňanie,
absentujúce zaradenie dievčat do tréningového procesu,
nezáujem plniť požadované úlohy licenčného systému v súčasnosti aj v budúcnosti

Na definitívne udelenie licencie mládeže SFZ je potrebné potvrdenie splneným športovým
kritériom a tým je umiestnenie v súťaži (účastník I. LSD U 19 / I. LSŽ U 15 alebo víťaz II.
LSD / II. LSŽ v príslušnom regióne a jeho následný postup cez baráž do najvyššej súťaže).
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje podmienečné udeľovanie licencií ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník
2014/15.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Prerokovanie návrhu spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do
30.6.2018.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v zmysle schváleného uznesenia sa dňa 23.
apríla 2014 stretla pracovná skupina poverená rokovaním 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 (zástupcovia ÚLK) Ján Kováčik, Jozef Kliment,
Richard Havrilla, Karol Belaník a Jaroslav Rybánsky (zástupcovia SFZ).
Na tomto stretnutí zúčastnené strany prerokovali svoje predstavy o možnej ďalšej spolupráci medzi
SFZ a ÚLK.
Po stretnutí predložili zástupcovia SFZ písomný návrh zmluvy (pracovnú verziu), ktorá sa mala
precizovať do finálnej podoby na stretnutí 6. mája 2014. Nakoľko ani na ďalšom stretnutí nedošlo k
zhode pri niektorých zásadných otázkach, zástupcovia pracovnej skupiny sa dohodli, že nový návrh
zmluvy určený k pripomienkovaniu predložia zástupcovia ÚLK.
Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny je dohodnuté na 19. mája 2014 pred zasadnutím prezídia
ÚLK.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od
1.7.2014 do 30.6.2018.
2) VV SFZ odporúča členom pracovnej skupiny, aby po vyhotovení finálnej verzie návrhu
spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2018 informovali o jej znení
členov VV SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Prerokovanie návrhu programu konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi. Ten
informoval, že podľa čl. 46 ods. 1 stanov SFZ zostaví generálny sekretár program na základe
návrhov výkonného výboru, riadnych členov a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa
čl. 46 ods. 2 stanov SFZ môže byť program konferencie na začiatku konferencie na návrh
prezidenta alebo delegáta zmenený alebo doplnený.

Zasadnutia konferencie pripravuje a zvoláva v zmysle čl. 52 písm. d) stanov SFZ výkonný výbor
SFZ.
Podľa čl. 57 ods. 1 stanov SFZ volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov
SFZ a členov orgánov SFZ, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto
volieb a vyhlasuje ich výsledky.
Podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi VV
SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskôr na svojom zasadnutí, na ktorom
rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen návrhovej komisie sú
zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie a štyria členovia návrhovej
komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej komisie za každý regionálny zväz) a
jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu
SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár.
Na júnovej konferencii sa budú meniť aj stanovy SFZ, a podľa navrhovanej novely bude v
právomoci konferencie zvoliť predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov.
V zmysle citovaných ustanovení rokovacieho poriadku SFZ je zároveň na zasadnutí výkonného
výboru, na ktorom sa zvolá konferencia SFZ, potrebné zvoliť i kandidátov na členov návrhovej
komisie a mandátovej komisie pre nadchádzajúcu konferenciu.
GS SFZ predložil nasledovný návrh programu konferencie:
1. Otvorenie /vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov/
2. Príhovory hostí
3. Správa mandátovej komisie
4. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisu a schvaľovanie pracovných komisií
5. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ.
6. Udeľovanie ocenení SFZ
7. Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK
8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku SFZ
9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
10. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie štatútu Rozhodcovského súdu SFZ
11. Voľba predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov
12. Informácia k realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie štadiónov
13. Informácia o príprave strategického plánu SFZ na obdobie 2014 - 2018
14. Informácia k návrhu zmluvy medzi SFZ a SF
15. Informácia k zasadnutiu valného zhromaždenia SOV
16. Informácia k aktuálnemu stavu vzťahu SFZ a SZTK
17. Diskusia
18. Informácia o prijatých uzneseniach Konferencie SFZ
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1 ) 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 6. júna 2014.
2) VV SFZ odporúča konferencii schváliť predložený návrh programu konferencie.
3) VV SFZ odporúča konferencii SFZ schváliť p. Martina Pohloda, p. Miroslava Baxu, p.
Igora Repu, p. Marka Gulu, p. Jaroslava Švarca a p. Milana Vojteka za členov mandátovej
komisie a p. Daniela Martona, p. Ľubomíra Suchého, p. Štefana Vaľka, p. Františka Urbana,
p. Stanislava Špilu (SsFZ), p. Miroslava Kišu za členov návrhovej komisie
4) VV SFZ odporúča nominovaným členom mandátovej komisie a členom návrhovej komisie,
aby sa stretli pred uskutočnením konferencie SFZ, navrhli si predsedu svojej komisie

spomedzi seba a oznámili jeho meno predsedajúcemu konferencie.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ Petrovi Sepešimu, ktorý
predstavil návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ. Návrh novelizácie stanov SFZ sa dotýkal najmä
úpravy zloženia a vytvorenia komory SFZ pre pre riešenie sporov, úpravy delegátov na konferencii
SFZ za II. ligu a odstránenia niektorých štylistických nepresností.
Článok 58a - Komora SFZ pre riešenie sporov znie:
1. Komora je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ s právomocou prerokúvať a rozhodovať
spory medzi hráčmi, trénermi a klubmi vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností
uložených predpismi a záväznými rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví predpis SFZ. 1
2. Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa právoplatne
skončilo konanie na inom orgáne príslušnom vo veci konať.
3. Komora je zložená z predsedu komory, podpredsedu komory a rovnakého počtu členov komory
za kluby a členov komory za hráčov a trénerov.
4. V komore nemôže pôsobiť viac ako jedna osoba z toho istého klubu.
5. Funkčné obdobie predsedu komory, podpredsedu komory a ostaných členov komory je
štvorročné.
6. Predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva konferencia (článok 43 ods. 2 písm. z.).
7. Podrobnosti voľby ostatných členov komory upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov,
volebný poriadok a rokovací poriadok.
8. Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej
republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný
zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe.
9. Ak predseda komory, podpredseda komory alebo člen komory dlhodobo (viac ako tri mesiace)
nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu, postupuje sa primerane podľa článku 38
ods. 8.
10. Komora prerokúva a rozhoduje spory v trojčlenných senátoch zložených z predsedu alebo
podpredsedu a dvoch členov komory zvolených za príslušné záujmové skupiny sporových strán.
Predseda alebo podpredseda komory má v senáte postavenie predsedu senátu.
11. Rozhodnutie komory je v súlade s článkom 8 ods. 4 pre členov SFZ záväzné. Nesplnenie
povinnosti uloženej rozhodnutím komory je disciplinárnym previnením.
12. Proti rozhodnutiu komory je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje rozhodcovský súd
(článok 65 ods. 6). Odvolanie proti rozhodnutiu komory má odkladný účinok.
13. Postup komory pri prerokúvaní a rozhodovaní sporov podľa odseku 1 a ďalšie podrobnosti o
činnosti komory, jej zložení, pôsobnosti, právomociach, priebehu konania, poplatkoch a spôsobe
rozhodovania upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie stanov
SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
1

Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
Kompletné znenie stanov SFZ po novelizácii konferenciou SFZ sa nachádza na webovom sídle
SFZ.
K bodu 9: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ Petrovi Sepešimu, ktorý
predstavil návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho poriadku SFZ. Novela rokovacieho poriadku
SFZ bola predložená z dôvodu spresnenia niektorých inštitútov volieb (napr. hlasovací lístok pre
tajnú voľbu), zjednodušenia hlasovania o funkcionároch, aby sa v rámci jedného kola mohlo
hlasovať o viacerých funkcionároch a zavedením možnosti volieb prostredníctvom ISSF.
Čl. 21a Voľby prostredníctvom ISSF znie:
1. Volebná komisia SFZ pripravuje, riadi, kontroluje a vyhlasuje voľby a ich výsledky
prostredníctvom ISSF v súlade s čl. 57 stanov SFZ v súčinnosti so správcom ISSF.
2. Pri voľbách prostredníctvom ISSF sa všetkým subjektom oprávneným navrhovať kandidátov a
voliť členov orgánov SFZ na ich osobné konto zriadené v ISSF zasiela:
a) najmenej 14 dní pred konaním volieb
1.výzva na navrhovanie kandidátov na volenú funkciu,
2. informácia o spôsobe voľby, dátume a čase dokedy je možné navrhovať
kandidátov na volenú funkciu,
3. informácia o podmienkach ustanovených pre platnú kandidatúru vrátane
dátumu a času dokedy je potrebné tieto podmienky splniť,
b) najmenej 5 dní pred konaním volieb
1. zoznam kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky voľby s ich profesijným
životopisom a motivačným listom,
2. informácia o spôsobe voľby, dátume a čase začiatku hlasovania a
ukončenia hlasovania,
3. informácia o spôsobe vyhodnotenia a zverejnenia výsledku hlasovania,
c) najmenej 12 hodín pred určeným časom začiatku hlasovania
1. hlasovací lístok,
2. vysvetlenie k spôsobu hlasovania,
d) do 48 hodín po ukončení hlasovania oznámenie o výsledku hlasovania.
3. Výsledky volieb oznámi volebná komisia členom SFZ zaslaním oznámenia o výsledku
volieb prostredníctvom ISSF, oznamom na webovom sídle SFZ a v úradnej správe SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie
rokovacieho poriadku SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
Kompletné znenie rokovacieho poriadku SFZ
nachádza na webovom sídle SFZ.

po novelizácii schválenej konferenciou SFZ sa

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu poriadku komory SFZ pre riešenie sporov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ Petrovi Sepešimu, ktorý
predstavil návrh poriadku komory SFZ pre riešenie sporov.
Predmet úpravy
Tento poriadok upravuje podrobnosti o činnosti komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len
“komora”), jej pôsobnosti, právomociach a zložení, postupe v konaní pri riešení sporov a spôsobe
rozhodovania komory.
Právomoc a príslušnosť komory
1. Komora je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ s právomocou prerokúvať a
rozhodovať spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi hráčmi a klubmi, trénermi a
klubmi a medzi klubmi navzájom.
2. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj spory vyplývajúce z porušenia predpisov
SFZ a záväzných rozhodnutí SFZ, ak tak ustanovuje osobitný predpis SFZ.
3. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory o zaplatenie odmeny,
odplaty, mzdy alebo iného príjmu vyplývajúce zo zmluvných vzťahov alebo predpisov SFZ,
UEFA alebo FIFA, ktorých hodnota neprevyšuje 3 000 Eur. Ak hodnota takého sporu
prevyšuje 3 000 Eur, na jeho prerokovanie a rozhodnutie je príslušný Rozhodcovský súd
SFZ.
4. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory vyplývajúce zo
zmluvných vzťahov s medzinárodným prvkom, ak medzi zmluvnými stranami nebola
uzatvorená rozhodcovská zmluva.
5. Komora pred začiatkom konania vo veci samej preskúma, či má právomoc a príslušnosť vec
prerokúvať a rozhodovať.
6. Ak sa komora uznesie, že nemá príslušnosť a právomoc vo veci konať, postúpi vec
bezodkladne orgánu, ktorý považuje za príslušný vo veci konať a oznámi to účastníkom
konania.
7. Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa
právoplatne skončilo konanie na inom orgáne. Ak komora v priebehu už začatého konania
zistí, že sa v tej istej veci začalo, prebieha, alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom
orgáne, komora konanie zastaví.
8. Ak účastníci konania uzatvorili medzi sebou rozhodcovskú zmluvu, ktorá určuje príslušnosť
prerokovať spory zo zmluvy rozhodcovskému súdu, komora vyzve účastníkov konania, aby
rozhodcovskú zmluvu zrušili; inak konanie zastaví.
9. Ak účastníci konania uzatvorili medzi sebou iné dojednanie, ktorým určili príslušnosť
prerokovať spor inému orgánu, komora vyzve účastníkov konania, aby takéto dojednanie
zrušili alebo zmenili tak, že určia príslušnosť prerokovať spor komore; inak konanie zastaví.
Poriadok komory ďalej upravuje:
právomoc a príslušnosť komory SFZ pre riešenie sporov, predmet úpravy, zloženie komory, voľba
predsedu, podpredsedu a členov komory, senáty komory, plénum komory, predseda komory,
tajomník komory, miesto konania, nezlučiteľnosť funkcií, jazyk konania, povinnosť mlčanlivosti,
vylúčenie člena komory, rozhodnutie o námietke zaujatosti, účastník konania, forma konania,
doručovanie písomností, lehoty, návrh, predbežné opatrenie, ústne prerokovanie veci a záznam jeho
priebehu, dôkazy, povinnosti účastníka konania, vypočutie svedka, stanoviská a výpovede
odborníkov, vydanie dôkazu, ukončenie získavania dôkazov, rozhodnutie vo veci samej,
doručovanie rozhodnutí, odôvodnenie rozhodnutia, zverejnenie rozhodnutia, trovy konania, opravné
prostriedky, poplatky a sadzobník poplatkov, právna zodpovednosť, záverečné a prechodné
ustanovenia.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh poriadku komory SFZ pre riešenie sporov.
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 zmenu a doplnenie smernice o právno-organizačných
zmenách v kluboch.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Nakoľko ešte pred zasadnutím VV SFZ boli k
predkladanému materiálu doručené relevantné pripomienky technického úseku SFZ navrhol, aby sa
o zmene a doplnení smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch hlasovalo po doplnení
elektronickým hlasovaním per rollam.
Členovia VV SFZ návrh akceptovali a hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie smernice o právnoorganizačných zmenách v kluboch.
2) VV SFZ súhlasí so schvaľovaním smernice elektronickým hlasovaním per rollam v termíne
do 15. mája 2014 po zapracovaní odôvodnených pripomienok technického úseku SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na zrušenie štatútu odvolacej komisie zo dňa 4. apríla 2008.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi. Ten
informoval o návrhu na zrušenie štatútu odvolacej komisie SFZ zo dňa 4. apríla 2008. Odôvodnené
tým, že činnosť odvolacej komisie SFZ upravuje čl. 59 stanov SFZ a ďalej je upravený v tretej
hlave v čl. 80 a nasl. v Disciplinárnom poriadku SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zrušenie štatútu odvolacej komisie zo dňa 4. apríla 2008.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Schvaľovanie návrhu dodatku zmluvy medzi SFZ a MŠK Žilina, a.s. (Medicínske
a diagnostické centrum SFZ).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o dôvode dodatku zmluvy medzi SFZ a
MŠK Žilina, a.s., ktorého predmetom je vybudovanie medicínskeho a diagnostického centra.
Návrh dodatku bol vyvolaný organizačnou zmenou, a to zrušením ekonomickej komisie SFZ a
zrušením zdravotnej komisie SFZ.
Išlo o formálne zmeny a zosúladenie faktického stavu a úpravy, ktorá bola predmetom zmluvy.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh dodatku zmluvy medzi SFZ a MŠK Žilina, a.s. (Medicínske a
diagnostické centrum SFZ).

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: 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 FC Spišská Teplica L. D., Obecný futbalový
klub Trhová Hradská, Športový klub CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno, FK ROMA Jarovnice a
Obecný športový klub Veľký Horeš, MFK Lokomotíva Zvolen, a.s., FK Junior Šaca a Slávia TUKE
Košice.
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.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje FC Spišská Teplica L. D., Obecný futbalový klub Trhová Hradská,
Športový klub CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno, FK ROMA Jarovnice a Obecný športový
klub Veľký Horeš, MFK Lokomotíva Zvolen, a.s., FK Junior Šaca a Slávia TUKE Košice za
riadnych členov SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Schvaľovanie návrhu nového hracieho modelu súťaže Slovenského pohára
ročníka 2014/15.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi. Ten
informoval, že počnúc súťažným ročníkom 2011/2012 vytvoril SFZ partnerstvo so spoločnosťou
SLOVNAFT, a.s., a prvýkrát v histórii tak pohárová súťaž získala titulárneho partnera. Slovenský
pohár („SP“), ako najvyššia pohárová súťaž vo futbale na území Slovenskej republiky vo vekovej
kategórii seniorov – dospelých, tak nesie oficiálny názov „Slovnaft Cup“.
Každoročnými účastníkmi pohárovej súťaže sú kluby 3 najvyšších republikových súťaží a víťazi
regionálnych pohárových súťaží. Rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 22.2.2013, dochádza od
sezóny 2014/2015 k reorganizácii slovenských republikových súťaží dospelých.
Vzhľadom k tomu, že v spolupráci s marketingovým partnerom súťaže neustále hľadáme možnosti
jej skvalitnenia, zvýšenia atraktívnosti, ako aj mediálneho a diváckeho záujmu, a zároveň je
potrebné reagovať na uvedenú reorganizáciu republikových súťaží, pripravili sme návrh zmeny
hracieho systému – reorganizácie Slovenského pohára („Slovnaft Cup-u“) od sezóny 2014/2015.
CIELE A ZWMERY
• zatraktívnenie najvyššej pohárovej súťaže vo futbale
• rozšírenie pohárového futbalu aj do nižších súťaží v rámci regiónu
• prilákanie nových marketingových partnerov
• zvýšená medializácia
KONKRYTNE OPATRENIA
• zvýšenie počtu účastníkov pohárovej súťaže pristúpením klubov z regionálnych súťaží a tým
zvyýšenie počtu hracích kôl
• zmena hracieho modelu súťaže, týkajúca sa nasadzovania a účasti klubov najvyššej ligovej
súťaže v jednotlivých kolách
• úprava termínovej listiny
HRACZ MODEL
astnci:

Corgoň liga: 12 II. liga: 21 III. liga: BFZ 16
ZSFZ 18 SSFZ 15 VSFZ 13
IV. liga : BFZ 28 ZSFZ 29 SSFZ 31 VSFZ 32
pohárovej súťaže
/ „B“ družstvá 3 /
/ „B“ družstvo 1 / / „B“ družstvá 3 /
/ „B“ družstvá 3 / / „B“ družstvo 1 /
CELKOM účastníkov: 215
Nasadenie a asv jednotlivch kolch:
1.kolo:
Právo hrať má 182 družstiev III. a IV. ligy. Z nich do druhého kola postupuje 95 (podľa počtu
prihlásených, niektoré družstvá majú voľný žreb).
Riadia ho regionálne ŠTK v súčinnosti s ŠTK SFZ.
Žrebujú sa naraz prvé 3 kolá súťaže.
2.kolo:
Hrá 95 družstiev postupujúcich z prvého kola + 33 družstiev Corgoň ligy a II. ligy. Do tretieho kola
postupuje 64 víťazov.
Platí územné rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou FK CL.
FK CL a II.L. budú nasadené.
Od 2. kola [alší priebeh riadi ŠTK SFZ.
3.kolo:
Hrá 64 postupujúcich družstiev z druhého kola. Do štvrtého kola postupuje 32 víťazov. Platí územné
rozdelenie východ – západ, avšak s výnimkou FK CL a II.L.
FK CL budú nasadené.
4.kolo:
Hrá 32 postupujúcich družstiev z tretieho kola. Do piateho kola postupuje 16 víťazov. FK CL budú
nasadené. Neplatí územné rozdelenie východ – západ.
5.kolo:
Hrá 16 postupujúcich zo štvrtého kola. Do štvrťfinále postupuje 8 víťazov. Žrebuje sa voľne, bez
teritoriálnehozdia a nasadenia.
Žrebujú sa naraz všetky zvyšné kolá súťaže.
6.kolo – štvrťfinále:
Hrajú 8 víťazi z piateho kola. Do semifinále postupujú štyria víťazi. Hrá sa na jedno stretnutie.
7.kolo – semifinále:
Hrajú 4 víťazi zo štvrťfinále. Do finále postupujú dvaja víťazi. Hrá sa dvojkolovo na odvety.
8.kolo – finále:
Stretnutie na štadióne schválenom VV SFZ.
Zkladn spolon ustanovenia:
• - Za jeden FK môže štartovať len jedno družstvo.
• - FK štartujú na vlastné náklady.

• - Pokiaľ Rozpis súťaží nestanovuje inak, SP sa riadi podľa ustanovení Súťažného poriadku.
• - Hráč, ktorý počas súťažného ročníka prestúpi do iného FK môže za nový FK štartovať
v jeho ďalšom priebehu. Vylúčený je štart za nový FK v tom kole, v ktorom nastúpil
v pôvodnom FK. Za nový klub môže nastúpiť až v nasledujúcich kolách.
• - Stretnutia (okrem finále) sa v prípade nerozhodného výsledku nepredlžujú. O
postupujúcom
rozhodnú kopy zo značky pokutového kopu.
• - V 1. až 4. kole platí zásada, že FK z nižšej súťaže hrá stretnutie na domácom štadióne.
• - V osemfinále a štvrťfinále platí zásada, že v prípade rozdielu 2 súťaží, FK z nižšej súťaže
hrá stretnutie na domácom štadióne.
• - Stretnutia štvrťfinále, semifinále a finále sa hrajú v priebehu jarnej časti súťažného ročníka.
Poznámka:
Tento upravný návrh zvyšuje počet kôl oproti predchádzajúcim ročníkom o jedno, čo
vyžaduje jeden termín naviac v rámci jarnej časti sezóny. Vychádza z predpokladu tabuliek
po jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014. V počtoch družstiev budú len minimálne
rozdiely. / “B“ družstvá /
Nvrh odmien pre delegovan osoby:
• - finále a semifinále SC = CL (vypláca SFZ)
• - štvrťfinále a osemfinále SC = II.L (vypláca SFZ)
• - 3. a 4. kolo SC = III.L (vypláca RFZ podľa cenníka pre III.L v rámci príslušného RFZ)
• - 1. a 2. kolo SC = IV.L (vypláca RFZ podľa cenníka pre IV.L v rámci príslušného RFZ)
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje nový hrací model Slovenského pohára ročníka 2014/15.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ prerokovať so zástupcami RFZ a ÚLK návrh výšky odmien pre
delegované osoby v jednotlivých kolách.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ a predsedovi ŠTK SFZ prerokovať so zástupcami RFZ a ÚLK
návrh termínovej listiny Slovenského pohára 2014/15.
4) VV SFZ ukladá GS SFZ a predsedovi ŠTK SFZ zapracovať schválený návrh do Rozpisu
súťaží 2014/15.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Prerokovanie návrhu prestupového a registračného poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ Petrovi Sepešimu, ktorý
predstavil pripravovaný návrh prestupového a registračného poriadku SFZ. Informoval, že pracovná
skupina sa dňa 29.4.2014 zúčastnila stretnutia na pôde VsFZ so zástupcami klubov, aby prerokovala
návrh nového poriadku, a s tým súvisiace otázky a pripomienky zúčastnených osôb.
Dňa 5.5.2014 sa uskutočnilo zasadnutie MK SFZ, na ktorom boli členovia MK SFZ informovaní o
priebehu prvého kola pripomienkového konania. Zároveň bolo dohodnuté, že MK SFZ zašle svoje
predkladateľovi pripomienky k návrhu poriadku aj s návrhmi nového znenia jednotlivých
ustanovení poriadku.

V súčasnosti sú spracovávané pripomienky, ktoré boli doručené v rámci prvého kola
pripomienkového konania. Najčastejšie boli doručované pripomienky k čl. 16 (zmena klubovej
príslušnosť hráča) a k čl. 32 (výchovné).
V novom návrhu RaPP bude po zapracovaní pripomienok z prvého kola pripomienkového konania
doplnený výchovný fond, ktorého návrh v súčasnosti posudzuje ekonomický úsek SFZ.
Ďalšie pripomienky z viacerých klubov a zväzov sa týkajú úpravy tzv. striedavého štartu. V zmysle
stanoviska p. Omara Ongara, vedúceho oddelenia FIFA Players' Status and Governance, nie je
možná úprava tzv. striedavého štartu alebo tzv. farmárskych klubov v predpisoch o statuse a
prestupoch hráčov. Išlo by o porušenie povinne preberaného ustanovenia, že hráč môže byť súčasne
registrovaný výhradne v jednom futbalovom klube (čo nevylučuje byť súčasne registrovaný vo
futsalovom klube al. klube plážového futbalu). Z toho dôvodu sa nový registračný a prestupový
poriadok tzv. striedavým štartom zaoberať nebude a v zmysle odporúčania p. Ongara je možné jeho
úpravu spracovať v novom súťažnom poriadku tak, aby nebola narušená integrita súťaží.
Projektový tím bude naďalej spracovávať pripomienky a v najbližšom možnom čase po posúdení
najmä matričnou komisiou a ekonomickým úsekom predloží do druhého kola verziu 5 návrhu.
Zároveň sa budú spracúvať aj odpovede jednotlivým pripomienkujúcim subjektom.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu prestupového a registračného
poriadku SFZ.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do návrhu účinnosť poriadku od 1. januára
2015.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Informácia o príprave návrhu súťažného poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v Poprade sa stretla pracovná skupina zložená zo zástupcov SFZ a jednotlivých
regiónov, ktorá upravila rozsiahlu časť návrhu Súťažného poriadku SFZ. Zároveň dospela k záveru,
že do začiatku nového súťažného ročníka nie je možné pripraviť celý návrh predpisu, ale musí
postačiť len novela existujúceho Súťažného poriadku futbalu, ktorá upraví najmä oblasti súvisiace s
ISSF.
Nový Súťažný poriadok futbalu sa vypracuje do konca roka 2014.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu súťažného poriadku SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu pre prípravu zmluvy medzi SFZ a SF.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o tom, že zmluva o vzájomnej spolupráci medzi SFZ a SF bola dňa 11. februára 2013
podpísaná na dobu určitú, a to do 30. júna 2014. Nakoľko sa blíži termín skončenia platnosti
zmluvy, požiadal o mandát pre pracovnú skupinu zastupujúcu SFZ pri rokovaniach o ďalšej
spolupráci.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje udelenie mandátu na rokovanie a prípravu návrhu zmluvy medzi SFZ a
SF pre Jozefa Klimenta, Petra Sepešiho, Silviu Štefánikovú a Jána Letka.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 19: Informácia o podpísaní memoranda medzi SFZ a SZĽH.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v súvislosti s prijatím zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových
podujatí do praxe sa SFZ a SZĽH dohodli na podpísaní memoranda o spolupráci, v zmysle ktorého
si obe strany budú poskytovať vzájomnú súčinnosť pri plnení úloh vyplývajúcich z implementácie
uvedeného zákona do praxe.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o podpísaní memoranda medzi SFZ a SZĽH.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 20: Informácia o prijatých záveroch zo zasadnutia valného zhromaždenia SOV.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že dňa 25. apríla 2014 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia SOV, ktorého
súčasťou bolo schvaľovanie návrhu memoranda medzi SFZ, najväčšími športovými zväzmi a SOV,
podľa ktorého sa navrhuje vytvoriť jednu strešnú organizáciu, ktorá bude nadriadená všetkým
športovým zväzom a bude zastrešovať všetky športové disciplíny.
Aj keď SFZ priamo na rokovaní nepristúpil k podpisu memoranda, s obsahom a zmyslom
memoranda súhlasí s tým, že chce byť priamo súčinný a implementovaní do procesu tvorby tejto
organizácie, t.j. má záujem sa podieľať priamo na tvorbe konkrétnych parametrov tejto inštitúcie,
navrhovať spôsob jej fungovania a pôsobnosť, čo si vyžiada aj zmenu stanov SFZ a zároveň je
potrebné mať na zreteli skutočnosť, že založenie a fungovanie takejto všeobjímajúcej športovej
inštitúcie musí byť premietnuté aj do platnej legislatívy a teda nový zákon o športe, ktorý pripravuje
pracovná komisia zložená aj zo zástupcov SFZ, by mala vytvorenie tohto subjektu reflektovať
a premietnuť do návrhu nového zákona o športe. Zároveň však podotýkam, že sme v období, kedy
nie je úplne jasné, aké bude konečné zákonom upravené rozdelenie kompetencií a povinností
jednotlivých orgánov podieľajúcich sa na riadení športu, čo je predpokladom zadefinovania
kompetencií a úloh organizácie, ktorá by mala “zastrešiť” športové hnutie. Nový zákon o športe by
mal položiť základy ku kreovaniu pozitívneho prostredia pre rozvoj slovenského športu na báze
transparentného financovania a maximálne efektívneho fungovania. SFZ podporuje vytvorenie
strešnej organizácie slovenského športového hnutia, ktorá však nebude na báze SOV. Domnievame
sa, že SOV má už dnes na základe jeho postavenia dostatočný mandát na to, aby bol prirodzeným
lídrom športového hnutia pri komunikácii s najvyššími predstaviteľmi SR v záujme slovenského
športu. SFZ zároveň súhlasí s iniciatívou, ktorej výsledkom by bol v blízkej budúcnosti zánik iných
športových združení, ktorých fungovanie nie je esenciálne pre fungovanie športu ako takého, napr.
SZTK tak, ako je uvedené v Memorande .SFZ odporúča a vyzýva SOV ako predkladateľa
memoranda, aby bolo znenie memoranda precizované v tom duchu, že bude jednoznačné, aké

subjekty a športové zväzy majú byť zrušené a odporúčame opätovne predložiť na pripomienky nové
znenie memoranda v takto upravenom znení.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a základných princípoch návrhu nového
"Zákona o športe".
2) VV SFZ súhlasí s obsahom Memoranda, s tým že chce byť priamo súčinný a
implementovaný do procesu tvorby strešnej organizácie, to znamená, že sa má záujem
podieľať na tvorbe konkrétnych parametrov tejto organizácie, navrhovať spôsob jej
fungovania a pôsobnosť.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 21: Schvaľovanie návrhu na udelenie Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka
rozhodcovi Petrovi Ziembovi za výnimočný čin súvisiaci s futbalom.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o dôvodoch zaradenie tohto bodu do programu VV SFZ. Výkonný výbor SFZ na
svojom zasadnutí dňa 08.04. 2014 zrušil Etickú komisiu SFZ a preniesol pôsobnosť a kompetencie
Etickej komisie na Legislatívno-právnu komisiu SFZ, ktorú súčasne premenoval na Legislatívnoprávnu a etickú komisiu SFZ. Výkonný výbor SFZ súčasne zriadil pri Legislatívno-právnej a etickej
komisii SFZ tzv. etický panel tejto komisie a ustanovil členov etického panelu. Dňa 02.05. 2014 bol
LPEK SFZ doručený návrh Komisie rozhodcov SFZ, obsahom ktorého je návrh Komisie rozhodcov
SFZ na udelenie Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka futbalovému rozhodcovi Petrovi Ziembovi.
Návrh vychádza zo skutočností, že Komisia rozhodcov SFZ v hodnotení súťaží prejednala správu
pozorovateľa rozhodcov SFZ Stanislava Vaňa zo stretnutia 21.kola I.LSD Partizán Bardejov – FK
Senica hraného dňa 29.4.2014 v Bardejove. V správe pozorovateľ rozhodcov popisuje
duchaprítomný čin rozhodcu Petra Ziembu, ktorý okamžitým poskytnutím prvej pomoci
vytiahnutím zapadnutého jazyka pomohol zachrániť život mladého hráča FK Senica Mateja
Kosorína. Práve na základe tejto správy Komisia rozhodcov SFZ podala návrh na udelenie Ceny
Fair-play MUDr. Ivana Chodáka rozhodcovi Petrovi Ziembovi za výnimočný čin súvisiaci s
futbalom.
Po preštudovaní a nahliadnutí všetkých dokumentov a písomností (vlastný Návrh na udelenie Ceny
fair play MUDr. Ivana Chodáka, výpovede účastníkov a svedkov priložené k návrhu ako i výpovede
účastníkov a svedkov dostupné v dennej tlači a na webových stránkach) LPEK odporučila VV SFZ
udeliť predmetnú cenu.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka rozhodcovi
Petrovi Ziembovi za výnimočný čin súvisiaci s futbalom.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 22: Usmernenie vo vzťahu k odvádzaniu pokút uložených v disciplinárnom konaní v
súvislosti so zákonom č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
požiadal o súčinnosť pri vytváraní a efektívnom zabezpečení fungovania Informačného systému IS
BŠP, ktorého je SFZ prevádzkovateľom a správcom.
Na základe zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a zmene a doplnení
niektorých zákonov je potrebné dôsledne plniť ustanovenie § 23, kde sú vyšpecifikované uhradené
pokuty, z ktorých 50 % sumy je príjmom SFZ s účelovým použitím na prevádzku IS BŠP. Tieto
pokuty musia byť odvedené na vytvorený transparentný účet správcu (SFZ). Všetky detaily sú
uvedené na stránke SFZ (http://www.futbalsfz.sk/projekty/zakon-c-12014.html).
Na základe plnenia ustanovenia§ 23 zákona je potrebné špecifikovať a odviesť za obdobie od 1. 2.
2014 do 30.04.2014 50% zo sumy uhradených pokút zaznamenaných v ISSF, ktoré boli uložené v
disciplinárnom konaní podľa čl. 57 a 58 disciplinárneho poriadku SFZ. V súvislosti s uvedeným
požiadal o špecifikáciu a určenie pokút z vygenerovanej tabuľky z ISSF o pokuty uložené podľa čl.
57 a 58. Rovnako tak požiadal o bezodkladnú informáciu o výške uhradenej sumy príslušnej
disciplinárnej komisie zväzu alebo jeho člena.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ ukladá všetkým predsedom regionálnych a oblastných futbalových zväzov, aby
zabezpečili dôslednú implementáciu zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných
športových podujatí a zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k odvádzaniu pokút
uložených v disciplinárnom konaní zväzov a ich členov.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 23: Diskusia.
V bode diskusia nezaznel žiadny príspevok.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 7. mája 2014 v Dolnom Kubíne:
Uznesenie č. 72/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment
Uznesenie č. 73/14 VV SFZ:
Berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 74/14 VV SFZ:
VV SFZ
a) volí za predsedu komisie futsalu SFZ p. Dušana Dobšoviča,
b) ustanovuje za členov komisie futsalu SFZ p. Dušana Štaffena, p. Jozefa Hanzela a p. Martina
Mlynaroviča,
c) ustanovuje za členov zmierovacej komisie p. Ladislava Benedikoviča a p. Radoslava Čičmanca,
d) odkladá voľby člena revíznej komisie SFZ za ÚLK a ustanovovanie členov komisie partnerov
SFZ a členov matričnej komisie SFZ na 3. júna 2014 a vyhlasuje voľby uvedených funkcionárov na
3. júna 2014,
e) vyzýva členov Slovenského futbalového zväzu, aby návrhy kandidátov na členov komisie

partnerov 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 štatútu príslušnej komisie, doručili do
23. mája 2014 generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového zväzu,
f) vyzýva ÚLK a členov ÚLK, aby návrhy kandidátov na člena revízne komisie SFZ a členov
matričnej komisie 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 štatútu matričnej komisie SFZ,
doručili do 23. mája 2014 generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového zväzu,
g) vyzýva predsedu disciplinárnej komisie SFZ a predsedov odborných komisií SFZ, aby najneskôr
do 25. mája 2014 poslali generálnemu sekretárovi SFZ návrh na prípadnú zmenu zloženia ich
komisií s príslušnými prílohami návrhu podľa volebného poriadku.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 75/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje podmienečné udeľovanie licencií ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník
2014/15.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 76/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od
1.7.2014 do 30.6.2018.
2) VV SFZ odporúča členom pracovnej skupiny, aby po vyhotovení finálnej verzie návrhu
spolupráce medzi SFZ a ÚLK na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2018 informovali o jej znení členov
VV SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 77/14 VV SFZ:
1 ) 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 6. júna 2014.
2) VV SFZ odporúča konferencii schváliť predložený návrh programu konferencie.
3) VV SFZ odporúča konferencii SFZ schváliť p. Martina Pohloda, p. Miroslava Baxu, p. Igora
Repu, p. Marka Gulu, p. Jaroslava Švarca a p. Milana Vojteka za členov mandátovej komisie a p.
Daniela Martona, p. Ľubomíra Suchého, p. Štefana Vaľka, p. Františka Urbana, p. Stanislava Špilu
(SsFZ), p. Miroslava Kišu za členov návrhovej komisie
4) 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: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 78/14 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie stanov SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Peter Sepeši
Uznesenie č. 79/14 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie rokovacieho
poriadku SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Peter Sepeši

Uznesenie č. 80/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh poriadku komory SFZ pre riešenie sporov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Peter Sepeši

Uznesenie č. 81/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie smernice o právnoorganizačných zmenách v kluboch.
2) VV SFZ súhlasí so schvaľovaním smernice elektronickým hlasovaním per rollam v termíne do
15. mája 2014 po zapracovaní odôvodnených pripomienok technického úseku SFZ.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 82/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zrušenie štatútu odvolacej komisie zo dňa 4. apríla 2008.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 83/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh dodatku zmluvy medzi SFZ a MŠK Žilina, a.s. (Medicínske a
diagnostické centrum SFZ).
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 84/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje FC Spišská Teplica L. D., Obecný futbalový klub Trhová Hradská, Športový
klub CVČ Brusno pri ZŠ s MŠ Brusno, FK ROMA Jarovnice a Obecný športový klub Veľký Horeš,
MFK Lokomotíva Zvolen, a.s., FK Junior Šaca a Slávia TUKE Košice za riadnych členov SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 85/14 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje nový hrací model Slovenského pohára ročníka 2014/15.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ prerokovať so zástupcami RFZ a ÚLK návrh výšky odmien pre
delegované osoby v jednotlivých kolách.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ a predsedovi ŠTK SFZ prerokovať so zástupcami RFZ a ÚLK návrh
termínovej listiny Slovenského pohára 2014/15.
4) VV SFZ ukladá GS SFZ a predsedovi ŠTK SFZ zapracovať schválený návrh do Rozpisu súťaží
2014/15.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 86/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu prestupového a registračného poriadku
SFZ.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi do návrhu zapracovať účinnosť poriadku od 1. januára 2015.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 87/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu súťažného poriadku SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 88/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje udelenie mandátu na rokovanie a prípravu návrhu zmluvy medzi SFZ a SF pre

loze a IKlinienta. Petra Sepe iho. Silyb

tc inikovœ a lÆna Letku.
1 : hne
Z: Jozef Kliment

Uznesenie ¨ . 89/14 V SF1:
VV SEZ berle na vedomie inlbrmÆciu O podp san memoranda medzi SEZ a SZLH.
: ihned
7: Jozef Kliment
Uznesenie ¨ . 90/14 VV SF1:
I ) VV SEZ berle na vedomie inIormÆciu o pr prave a zÆkladn ch prine poch nÆvrhu novØho
ZÆkona o porte .
2) VV SEZ sœhlas s ohsahoni Memoranda, s t m e chce by priamo sœčinn a implemenentovan
do procesu tvorby stre nej organizÆeie, to znamenÆ, e sa mÆ zÆujem sa podiela na tvorhe
konkrØtnych parametrov te;to organizÆcie, navrhovat sp sob jej I ungovania a p sohnosf.
3 : ihned

Z: Jozef Kliment
Uznesenie ¨ . 91/14 VV SF7:
VV SEZ schvafuje udelenie Ceny ihir play MUDr. Ivana ChodÆka rozhodcovi Petrovi Ziembovi za
v nimočn čin sœvisiaci s lithaloni.
T: ihned
7: Jozef Kliment
Uznesenic ¨ . 92/14 VV SFZ:
yV SEZ ukladÆv ctk in predsedom regionÆlnych Li ohlastn ch Wthalov ch zvizov. aby zabezpečili
d slednœ implcmcntœciu zÆkonu č. 1/2014 7.7. o organizovan verejn ch portov ch podulw u
zmene u doplncn niektcr ch zÆ
konov vo vzt ahu k odvÆdzaniu pokœt ulo en ch v disciplinÆrnom
konan z,viizov

ti

leh členov,

: ihned
Z: Jozef Kliment

ř fl.
Ven Li koval:
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Jozef Kliment
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