Zápisnica č. 07/14 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 1. júla 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
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Petr Kašpar – 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:

Pavel Halabrín - zástupca ÚLK

Prizvaní:

Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Mária Berdisová – právnička Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Božena Krajčovičová – starostka Jaslovských Bohuníc
Michal Mrva – právny zástupca ŠK BLAVA Jaslovské Bohunice
Andrea Pállová - právny zástupca ŠK BLAVA Jaslovské Bohunice
Peter Ryška – exstarosta Jaslovských Bohuníc

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Kontrola plnenia uznesení.
Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ.
Prerokovanie hodnotiacej správy komisie rozhodcov SFZ za súťažný ročník
2013/14, schvaľovanie návrhu nominačnej listiny rozhodcov, asistentov
rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2014/15.
5. Prerokovanie hodnotiacej správy komisie delegátov SFZ za súťažný ročník
2013/14, schvaľovanie návrhu nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný
ročník 2014/15.
6. Prerokovanie Správy licenčnej administratívy o licenčnom cykle 2013/14.
7. Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch.
8. Schvaľovanie návrhu na prijatie riadnych členov SFZ.
9. Schvaľovanie návrhu Organizačného a návštevného poriadku futbalových
stretnutí organizovaných SFZ.
10. Schvaľovanie návrhu úhrady výdavku za programátorské práce z prevádzkového
účtu IS BŠP.
11. Schvaľovanie návrhu na zmenu v generovaní mesačných zberných faktúr a
splatnosti faktúr.
12. Schvaľovanie návrhu termínu na povinnú výmenu registračných preukazov.
13. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ.
14. Schvaľovanie návrhu plánu zasadnutí VV SFZ v 2. polroku 2014.
15. Informácia o rozhodnutí Odvolacej komisie SFZ vo veci neudelenia licencií
ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník 2014/15.
16. Informácia o prijatých záveroch Kongresu FIFA konaného v dňoch 10.-11. júna

2014 v Sao Paulo.
17. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.
18. Schvaľovanie návrhu na udelenie ocenenia SFZ.
19. 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 20 s názvom „Schvaľovanie návrhu na
zmenu a doplnenie poriadku komory SFZ pre riešenie sporov“, o bod č. 21 s názvom
„Schvaľovanie návrhu výšky odmeny pre finalistov Super pohára 2014“ a o bod č. 22 s
názvom „Prerokovanie stanoviska ŠTK SFZ k podaniu klubu MŠK FOMAT Martin, k
podaniu klubu MFK Topvar Topoľčany a k podaniu primátora Mesta Topoľčany“.
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. 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.
Pri plnení tohto uznesenia bolo vykonaných viacero úkonov pracovnej skupiny smerom ku klubom.
Informácia o splnení uznesenia bude členom VV SFZ predložená na septembrovom zasadnutí.
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.
T: v texte
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
Úloha splnená.
Predkladatelia návrhu zapracovali do predpisu účinnosť od 1. januára 2015
Uznesenie č. 95/14 VV SFZ:
a) volí za člena revíznej komisie p. Ľubomíra Golisa,
b) ustanovuje za členov matričnej komisie p. Petra Pekaru, p. Rudolfa Jančeka a p. Miroslava Macu,
c) ustanovuje za člena komisie pre štadióny a ihriská p. Jozefa Chocholouša
d) odkladá ustanovovanie členov komisie partnerov SFZ na 1. júla 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
20. júna 2014 generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového zväzu
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
SFZ boli doručené ďalšie dva návrhy (p. Igor Nagy, p. Ladislav Lazár), ktoré však nespĺňali všetky
formálne náležitosti kandidatúry. Termín na zasielanie návrhov členovia VV SFZ predĺžili do
septembrového zasadnutia VV SFZ.
Uznesenie č. 102/14 VV SFZ:
1) VV SFZ ukladá zapracovať do smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch zmenu
termínu na predkladanie žiadostí do 31. marca príslušného kalendárneho roka, o ktorých sa musí
rozhodnúť vždy do 10. júna príslušného kalendárneho roka.
2) VV SFZ súhlasí so schvaľovaním žiadostí na právo-organizačné zmeny v kluboch formou
elektronického hlasovania per rollam v termíne do 10. júna 2014 po splnení všetkých formálnych
náležitostí.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Úloha splnená v bode 2.
Schvaľovanie žiadostí na právo-organizačné zmeny v kluboch formou per rollam sa uskutočnilo v
termíne dňa 10. júna 2014.

Uznesenie č. 104/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie predloženú informáciu o postupe DK SFZ v kauze manipulácie
stretnutí FK DAC 1904 Dunajská Streda v Corgoň lige a prípravných stretnutí FC Nitra.
2) VV SFZ berie na vedomie uznesenie a odôvodnenie Odvolacej komisie SFZ k odvolaniu FK
DAC 1904 Dunajská Streda proti rozhodnutiu DK SFZ.
3) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ zaslať FK DAC 1904 Dunajská Streda stanovisko
k listu zo dňa 14. mája 2014, vrátane informácie a odôvodnenia postupu DK SFZ v danej veci, s
konštatovaním, že VV SFZ plne rešpektuje nezávislosť rozhodovania orgánov zabezpečenia
spravodlivosti – DK SFZ a OK SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha splnená.
Stanovisko k listu zo dňa 14. mája 2014, vrátane informácie a odôvodnenia postupu DK SFZ bolo
klubu FK DAC 1904 Dunajská Streda zaslané generálnym sekretárom SFZ.
Uznesenie č. 107/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie rozhodnutie DK SFZ o udelení pokuty voči SFZ.
2) VV SFZ schvaľuje poskytnutie sumy 1500 eur, čo predstavuje 50% z udelenej pokuty na účel
Nadácie internacionálov SFZ (sociálny program).
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha splnená.
Suma vo výške 1500 eur bola poskytnutá na účel Nadácie internacionálov SFZ (sociálny program).
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.
K bodu 3: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o predloženom návrhu na čiastkovú novelizáciu Súťažného poriadku SFZ.
V súčasnosti sa pripravuje nový Súťažný poriadok SFZ. Ide o zložitú a po Stanovách SFZ jednu
z najdôležitejších noriem SFZ. Preto s cieľom zodpovedne pripraviť tento nový predpis je proces
komunikácie a zostavovania nových súťažných pravidiel zdĺhavý a náročný.
Návrh čiastkovej novely Súťažného poriadku SFZ obsahuje nevyhnutné zmeny a doplnenia, ktoré
je možné a potrebné vykonať v súčasnosti, ide najmä o čl. 23-27, ktoré upravujú:
- pravidlá o postupe, zostupe a určení umiestnenia v súťaži,
- postupy a zostupy v súťažiach,
- určenie postupov, zostupov a víťaza po odohraní súťaže,
- určenie poradia v priebehu súťaže,
- zaradenie družstiev do súťaží,
čl. 34 – 35, ktoré upravujú:
- požiadavky na účasť hráča v stretnutí,
- súpisky atď.
Text čiastkovej novely Súťažného poriadku je možné vzhliadnuť na webovom odkaze:
https://docs.google.com/document/d/1Acj9ys6osipfdAeDDBtnt6C81_Moz0t5RWHWo_JOk
o/edit?usp=sharing
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie 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 4: Prerokovanie hodnotiacej správy komisie rozhodcov SFZ za súťažný ročník
2013/14, schvaľovanie návrhu nominačnej listiny rozhodcov, asistentov rozhodcov,
pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2014/15.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ zastupujúceho rozhodcov
Mariánovi Ružbarskému, ktorý odôvodnil obsah hodnotiacej správy. Informoval, že Komisia
rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na svojom hodnotiacom zasadnutí v dňoch 14.-15. júna
2014 v Tatranskej Lomnici komplexne vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov,
rozhodkýň a PR SFZ za súťažný ročník 2013/14. Výsledkom tohto hodnotenia bol návrh
nominačných listín a zaradenie rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ do výkonnostných
skupín pre súťažný ročník 2014/15.
NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN ROZHODCOV A ASISTENTOV ROZHODCOV
SÚŤAŽÍ SFZ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014/15:
a) ROZHODCOVIA (46):
Cifrík Slavomír, Čiernik Michal, Dohál Martin, Fajčík Miroslav, Galád Roman, Glova Filip,
Horváth Kamil, Hrčka Patrik, Chmura Pavol, Chudá Petra, Ihring Anton, Jaška Miroslav,
Ježík Martin, Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Korista Peter, Kozák Igor, Kráľovič Peter,
Krivošík Peter, Kružliak Ivan, Leško Štefan, Marhefka Boris, Mastiš Marek, Matúš Roman,
Michlian Gabriel, Molitoris Štefan, Očenáš Michal, Pavlík Jozef, Perašín Michal, Prešinský
Ladislav, Samotný Ľubomír, Sedlák Dušan, Sedlár Richard, Smolák Michal, Somoláni Adam,
Straka Július, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Trenčanský Tomáš, Trutz Richard, Valášek Ján,
Vlčej Peter, Vlk Mário, Vnuk Vladimír, Weiss Roland, Ziemba Peter
b) ASISTENTI ROZHODCOV (46):
Ádám Gabriel, Balko Martin, Barenčík Matej, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav,
Borsányi Martin, Bóllo Peter, Brendza Ondrej, Budáč Michal, Čajka Peter, Ferenc František,
Galo Marek, Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrdlička Branislav, Hrmo Andrej, Chládek
Peter, Jankovič Marián, Jánošík Pavel, Jenčura Peter, Kováč Peter, Lieskovský Juraj, Ličko
Peter, Mihalík Peter, Mikulaj Henrich, Mókoš Tomáš, Perát Anton, Petríček Dušan, Poláček
Karol, Poracký Roman, Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Sluk Radomír, Slyško Roman,
Somoláni Tomáš, Súkeníková Mária, Špivák Martin, Tománek Lukáš, Tomčík Michal, Vician
Martin, Vitko Martin, Vorel Tomáš, Weiss Erik, Žákech Rastislav
c) ROZHODKYNE SFZ (22):
Baníková Annamária, Blicharová Slavomíra, Frontová Lenka, Hýllová Andrea, Chudá Petra,
Juhászová Dominika, Knapíková Niccolette, Kováčová Zuzana, Kunzová Petra, Lešková Ivana,
Matulová Miriama, Mišková Slavomíra, Mihaliková Henrieta, Orlíková Marianna, Obertová
Miroslava, Sedláčková Ivana, Smolíková Katarína, Súkeníková M ária, Šimková Mária,
Tabaková Alena, Valentová Zuzana, Želinská Adriana
Podmienkou pre zaradenie rozhodcov a asistentov rozhodcov na nominačné listiny SFZ je úspešné
absolvovanie seminára a fyzických previerok rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ konaných
v dňoch 6.-7.7.2014 v B.Bystrici.
NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH SKUPÍN PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014/2015:
a) Súťaž riadená ÚLK
Rozhodcovia (24): Glova, Horváth, Hrčka P., Chmura, Jaška, Kráľovič, Kružliak, Leško,

Marhefka, Mastiš, Matúš, Michlian, Pavlík, Prešinský, Samotný, Sedlák, Smolák, Straka,
Šuniar, Trutz, Valášek, Vlk, Vnuk, Weiss R.
Asistenti rozhodcov (32): Ádám, Balko, Bednár, Benko, Bobko, Bóllo, Borsányi, Brendza,
Ferenc, Hancko, Hrčka D., Hrdlička, Chládek, Jankovič, Jenčura, Kováč, Lieskovský,
Mikulaj, Mókoš, Petríček, Poláček, Pozor, Roszbeck, Sluk R., Slyško, Somoláni T.,
Súkeníková, Špivák, Tomčík, Vorel, Weiss E., Žákech
Podmienkou zaradenia Súkeníkovej do skupiny asistentov rozhodcov pre súťaž riadenú ÚLK je
splnenie mužského limitu (asistentov rozhodcov FIFA) na FP rozhodcov SFZ dňa 6.7. v B.Bystrici.
b) Súťaže riadené ŠTK SFZ
Rozhodcovia (22): Cifrík, Čiernik, Dohál, Fajčík, Galád, Chudá, Ihring, Ježík, Jurenka,
Kačenga, Korista, Kozák, Krivošík, Molitoris, Očenáš, Perašín, Sedlár, Somoláni A., Špaček,
Trenčanský, Vlčej, Ziemba
Podmienkou zaradenia Chudej do skupiny rozhodcov pre súťaže riadené ŠTK SFZ je splnenie
mužského limitu (asistentov rozhodcov FIFA) na FP rozhodcov SFZ dňa 6.7. v B.Bystrici.
Asistenti rozhodcov (14): Barenčík, Budáč, Čajka, Galo, Hrmo, Jánošík, Ličko, Mihalík,
Perát, Poracký, Sluk M., Tománek, Vician, Vitko
Definitívne návrhy na zaradenie do výkonnostných skupín budú uzatvorené po uskutočnení letného
seminára rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ v dňoch 6-7.7.2014 v B.Bystrici, v rámci ktorého
tiež rozhodcovia a asistenti rozhodcov absolvujú fyzické previerky.
ÚSEK DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR)
Základným cieľom činnosti úseku PR v súťažnom ročníku 2013/14 bolo kvalitné zvládnutie
priebehu z pohľadu individuálnych výkonov PR, ktorých hodnotiace správy boli podkladovými
materiálmi pre rozhodovaciu činnosť KR SFZ. Jednotliví členovia úseku PR pravidelne po každom
kole vyhodnocovali správy PR po obsahovej aj formálnej stránke. Analýzy boli pravidelné
predkladané vedúcemu úseku PR, ktorý o nedostatkoch v konkrétnych správach informoval na
zasadnutiach KR SFZ.
NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH SKUPÍN PR PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2014/15:
a) súťaže riadené ÚLK
Pozorovatelia rozhodcov (25): Bartoš, Czetö, Fašung, Gádoši, Husárik, Christov, Jakubec,
Jančovič, Jekkel, Jurašek, Krchňák, Makový, Marko, Medveď, Minárčik, Mušák, Pastorek,
Ružbarský, Sekereš, Suchý, Šipoš, Špivák, Udvardy, Vais, Zábranský
b) súťaže riadené ŠTK SFZ
Pozorovatelia rozhodcov (11): Cuninka, Hlebaško, Chalmoviansky, Kmec, Kopča, Kubáni,
Likavský, Migaľová, Schmidt, Špila, Vaňo
Definitívne zaradenie do výkonnostných skupín bude uzatvorené po uskutočnení letného seminára
PR SFZ dňa 7.7.2014 v B.Bystrici.
ROZHODCOVIA A ROZHODKYNE FIFA
Súčasťou komplexného hodnotenia je ich pozitívna akceptácia v zahraničí, čo sa odzrkadľuje aj
v počte ich nominácií od FIFA a UEFA, ako aj ponukami na rozhodovanie priateľských
medzištátnych a ligových stretnutí jednotlivých asociácií. V priebežne hodnotenom roku 2014 to
bolo, resp. bude (nominácie sú v súčasnosti známe) 20 výjazdov do zahraničia, pričom v dvoch
z nich prišlo podľa hodnotenia pozorovateľa rozhodcov UEFA k nedostatkom vo výkone
rozhodcov.
Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2014 pôsobia:
Rozhodcovia: Kružliak, Trutz, Valášek, Vlk a Vnuk

Asistenti rozhodcov: Balko, Benko, Brendza, Chládek, Mókoš, Sluk R., Slyško, Vorel, Somoláni
T., Weiss E.
Rozhodkyne: Chudá, Kováčová, Valentová (rod.Štrpková)
Asistentky rozhodkýň: Lešková, Mišková, Obertová, Súkeníková
Medzi významnejšie nominácie v I.polroku 2014 zaraďujeme pôsobenie asistenta rozhodcu Slyška
v európskej lige v tíme českého rozhodcu Královca. Opätovným úspechom je nominovanie našej
špičkovej asistentky rozhodkýň Súkeníkovej na MS žien U17 v Kostarike, ako aj nominácia
rozhodkyne Kováčovej na júlový záverečný turnaj ME WU-19 v Nórsku.
PROJEKTY KOMISIE ROZHODCOV SFZ
KONVENCIA ROZHODOVANIA UEFA
V oblasti vzdelávania s podporou prostriedkov Konvencie UEFA boli zadefinované štyri hlavné
okruhy pôsobnosti:
1.) Podpora pre zvyšovanie úrovne kvality rozhodcov a asistentov rozhodcov FIFA:
V priebehu tohto súťažného ročníka KR SFZ pokračovala vo zvyšovaní úrovne kvality R a AR aj
formou trénigových kempov pre prípravu R a AR z listiny FIFA a vybratých R a AR zo skupiny
TOP a TALENT.
2.) Zvyšovanie úrovne kvality vzdelávania – rozhodcov a PR:
Delegovaní lektori SFZ sa pravidelne zúčastňujú na seminároch poriadaných FIFA a UEFA a
následne aktuálne prenášajú informácie z týchto seminárov do nášho diania. Ako obvykle sa
využíva pre zvýšenie úrovne znalostí rozhodcov a PR na Slovensku forma školení R a PR jednak
v rámci pravidelných seminárov (leto/zima), ale taktiež aj špecializovaných workshopov. Cieľom je
vytvorenie kvalifikovaného a odborného rozhodcovského a hodnotiteľského zboru pre výkon
funkcie R, AR a PR na nasledujúci súťažný ročník 2014 / 2015.
K podpore zvyšovania úrovne rozhodcov a PR sa využívajú aj ďaľšie formy, napr. zverejňovanie
najnovšieho platného výkladu pravidiel futbalu na webových stránkach SFZ a Asociácie rozhodcov
SFZ, usporiadavanie workshopov pre zvýšenie kvality a zjednotenie uplatňovania kritérií
hodnotenia rozhodcov prostredníctvom výkonu funkcie PR.
3.) Podpora talentovaných rozhodcov:
Projekt Talent&Mentor SFZ
Komisia rozhodcov v rámci projektu Talent&Mentor SFZ naďalej pracuje s R a AR, u ktorých sú
predpoklady z hľadiska veku, ako aj z hľadiska vopred naznačenej výkonnosti a za predpokladu v
budúcnosti dosiahnuť našu špičkovú, prípadne aj medzinárodnú úroveň (FIFA). Usmerňovaní sú
špičkovými rozhodcovskými pozorovateľmi (mentormi), ktorí dokážu nielen vyhodnotiť konkrétnu
výkonnosť v danom zápase, ale im aj poradiť, ako dosahovať lepšie výsledky vo svojej činnosti v
budúcnosti.
V neposlednom rade podporujeme talentovaných rozhodcov na národnej úrovni rozšírením ich
prípravy z anglického jazyka zabezpečením dlhodobej a cieľavedomej spolupráce v rámci kurzu
pripraveného a uskutočňovaného v spolupráci s 1. štátnou jazykovou školou (1.SJŠ) v Bratislave
formou korešpondenčnej výuky (písomné úlohy týždenné zasielané e-mailovou komunikáciou +
priama osobná komunikácia s lektorom AJ prostredníctvom internetovej SW aplikácie SKYPE).
Do projektu Talent&Mentor SFZ boli pre súťažný ročník 2013/14 zaradení nasledujúci R a AR:
Rozhodcovia (11): Čiernik, Dohál, Glova, Jánoš, Jurenka, Kačenga, Krivošík, Maršal, Očenáš,
Trenčanský, Ziemba.
Asistenti rozhodcov (6): Barenčík, Čajka, Galo, Mihalík, Pozor, Tománek.
Mentori (11): Bartoš, Bomba, Jančovič, Kačenga, Kopča, Marko, Medveď, Mušák, Sekereš,
Udvardy, Vais.
4.) Nábor rozhodcov:
Nábor a udržanie nových rozhodcov pri rozhodovaní futbalu je priebežná, dlhodobá úloha, ktorej

hlavnými koordinátormi sú predsedovia jednotlivých KR ObFZ a členovia KR ObFZ zodpovední
za vzdelávanie v regionálnych a oblastných FZ. Za týmto účelom sú zakladané tzv. „Školy mladých
rozhodcov“. V tomto súťažnom ročníku 2013 / 2014 boli ukončené „Školy mladých rozhodcov“
v LFZ Liptovský Mikuláš a v ObFZ Zvolen a ObFZ Košice-okolie.
Naplnenie cieľa, ktorým je zvýšenie počtu rozhodcov na stanovenú hodnotu, bude známe až ku
koncu stanoveného sledovaného obdobia v roku 2015.
V rámci tohto bodu bol prerokovaný aj návrh nominačnej listiny rozhodcov, asistentov rozhodcov,
pozorovateľov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2014/15. Pred hlasovaním o návrhu vystúpil
predseda BFZ Juraj Jánošík, ktorý sa ohradil voči požiadavke predsedov regionálnych futbalových
zväzov ZsFZ, SsFZ a VsFZ. Tí s podporou a usmernením prostredníctvom listu GS SFZ požiadali
predsedu KR SFZ o dodržiavanie regionálneho princípu a úpravu počtu rozhodcov na počet 24 pre
ZsFZ, SsFZ a VsFZ a počet 20 rozhodcov pre BFZ. Počet pozorovateľov rozhodcov
v republikových súťažiach pre nasledujúcu sezónu navrhli ustanoviť na 9 v každom regióne (BFZ,
ZsFZ, SsFZ a VsFZ).
Členovia VV SFZ hlasovali o niekoľkých uzneseniach, v prvom prípade o návrhu uznesenia
predsedu BFZ Juraja Jánošíka:
VV SFZ schvaľuje nominačnú listinu rozhodcov a asistentov rozhodcov republikových súťaží
pre súťažný ročník 2014/2015 v počte 23 rozhodcov a asistentov rozhodcov za BFZ, 23
rozhodcov a asistentov rozhodcov za ZsFZ, 23 rozhodcov a asistentov rozhodcov za SsFZ, 23
rozhodcov a asistentov rozhodcov za VsFZ a nominačnú listinu pozorovateľov rozhodcov
republikových súťaží pre súťažný ročník 2014/2015 v počte 9 pozorovateľov rozhodcov za
BFZ, 9 pozorovateľov rozhodcov za ZsFZ, 9 pozorovateľov rozhodcov za SsFZ, 9
pozorovateľov rozhodcov za VsFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 1
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 11
Návrh uznesenia nebol schválený.
Pred druhým hlasovaním bol predložený návrh od predsedu ZsFZ Ladislava Gádošiho o zmene na
nominačnej listine pozorovateľov rozhodcov pre súťažný ročník 2014/2015. Konkrétne navrhol
stiahnuť z nominačnej listiny p. Alexandra Schmidta, na jeho miesto navrhol p. Štefana Hodoška.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie hodnotiacu správu komisie rozhodcov SFZ za súťažný ročník
2013/14.
VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny rozhodcov, asistentov rozhodcov, pozorovateľov
rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2014/15 so zmenou na listene pozorovateľov rozhodcov (p.
Alexandra Schmidta nahradil p. Štefan Hodoško).
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 2 (Petr Kašpar, Juraj Jánošík)
Návrh uznesenia bol schválený.
V treťom prípade sa opäť hlasovalo o návrhu uznesenia predsedu BFZ Juraja Jánošíka s
nasledovným textom:
Schvaľuje nominačnú listinu rozhodcov a asistentov rozhodcov republikových súťaží pre
súťažný ročník 2014/2015 v počte 20 rozhodcov a asistentov rozhodcov za BFZ, 24 rozhodcov
a asistentov rozhodcov za ZsFZ, 24 rozhodcov a asistentov rozhodcov za SsFZ, 24 rozhodcov a
asistentov rozhodcov za VsFZ s tým, že uvedené počty rozhodcov a asistentov rozhodcov za

BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ budú nemenné a zachované pre nasledujúce súťažné ročníky a
nominačnú listinu pozorovateľov rozhodcov republikových súťaží pre súťažný ročník
2014/2015 v počte 9 pozorovateľov rozhodcov za BFZ, 9 pozorovateľov rozhodcov za ZsFZ, 9
pozorovateľov rozhodcov za SsFZ, 9 pozorovateľov rozhodcov za VsFZ s tým, že uvedené
počty pozorovateľov rozhodcov za BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ budú nemenné a zachované pre
nasledujúce súťažné ročníky až do ročníka 2017/18.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Prerokovanie hodnotiacej správy komisie delegátov SFZ za súťažný ročník
2013/14, schvaľovanie návrhu nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný ročník 2014/15.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o obsahu hodnotiacej správy komisie delegátov SFZ za súťažný ročník 2013/14 a
predstavil návrh nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný ročník 2014/15.
Komisia pod vedením predsedu komisie Františka Košičára riadila prácu delegátov SFZ,
obsadzovala delegátov na súťažné stretnutia CL a II. L., vyhodnocovala ich činnosť, prijímala
systematické, ako aj priebežné opatrenia v prospech činnosti delegátov delegovaných na športových
podujatiach, zaoberala sa metodickou a vzdelávacou činnosťou. V rámci jej ďalších aktivít sa
podieľala na zmenách legislatívnych dokumentov v legislatívnom procese, v pripomienkových
konaniach prebiehajúcich v SFZ, úspešne a plnohodnotne spolupracovala s administratívou SFZ
ako aj komisiami SFZ.
V ďalšom období sa komisia zameria na vyškolenie nových delegátov licencie A a P ktorý budú
pracovať v RFZ a Obl. Po získaní osvedčení športový delegát futbalu je delegát zaradený do
delegátskeho stavu, zapísaný do systému ISSF v materskom Obl. alebo R FZ a začne pracovať pod
vedením príslušnej komisie FZ. V prípade postupu, alebo zostupu delegáta je potrebné zabezpečiť
zmenu delegáta v ISSF listom KD. Osvedčenie vydané SFZ platí 5 rokov počas ktorých delegáta
riadi príslušná komisia v Obl. alebo RFZ. KD SFZ poskytuje na vyžiadanie počas celého obdobia
len metodickú činnosť. Po prijatí SP SFZ sa komisia s ULK a ŠTK SFZ zameria na preškolenie
delegátov z tejto športovej normy formou Workshopu. Komisia delegátov chce v ďalšom období
spolupracovať s komisiou pre štadióny a ihriská v projekte, ktorý bude napomáhať skvalitneniu
infraštrukturálnych podmienok jednotlivých štadiónov.
Návrh na Nominačnú listinu delegátov SFZ v ročníku 2014/2015
ZsFZ:
Ján Lipták, Ladislav Benedikovič, Ervín Kiss, Ján Panák, Štefan Korman, Tibor Urban, Anton
Medovič, František Nagy,
SsFZ:
Pavol Kuteľ, František Vorel, Dušan Čaban, Ján Forgon, Marián Jasenák, Miroslav Schneider, Ján
Majsniar, Michal Mertinyák,
VsFZ:
Štefan Vaľko, Jaroslav Švarc, Štefan Olšavský, Jozef Kovalčík, Vladimír Vansa, Vladimír Čan,
Marcel Eperješi, Ján Labanc,
BFZ:
Miroslav Bóc, Jozef Chocholouš, František Košičár, Rudolf Líška, Milan Lônčík, Renata Tomášová
V rámci predkladaného materiálu bol aj návrh predsedov RFZ na obsadzovanie delegátov stretnutia

a pozorovateľov rozhodcov v druhej lige ročníka 2014/15 následovne:
- v prvých dvoch kolách súťažného ročníka by boli obsadzovaní obaja delegáti vo všetkých
stretnutiach,
- v pokračujúcom priebehu základnej časti súťaže (3.-22. kolo súťaže) by boli obsadzovaní dvaja
delegáti len na dva zápasy v každej skupine (západ, východ),
- v druhej časti sezóny (nadstavba o postup a boj o záchranu) by boli na každom zápase obsadení
opäť dvaja delegáti,
- komisia delegátov môže obsadiť delegáta stretnutia aj na ďalšie vybrané stretnutia po zvážení jeho
charakteru (rizikový zápas, derby stretnutie, vysoký počet divákov a pod.)
K uvedenému návrhu zaujal stanovisko člen VV SFZ za legislatívno-právne otázky SFZ, ktorý
vyzval členov VV SFZ, aby dôsledne zvážili svoje rozhodnutie s ohľadom na problémy s
implementáciou zákona 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí.
Upozornil, že ľudia v kluboch sa s ťažkosťami učia používať tento zákon a potrebujú odbornú
pomoc a usmernenie zo strany SFZ, ktoré im mali poskytnúť práve delegáti stretnutia. Títo sú
osobitne pripravovaní na aplikáciu zákona. Ich úlohou je pomôcť klubom, aby minimalizovali
ukladanie pokút za nedostatky súvisiace s organizáciou zápasu, čo je rovnako dôležité nielen v
prvej, ale aj druhej lige.
Delegát pozorovateľ rozhodcov plní iné dôležité úlohy počas zápasu a nie je dlhodobo
špecializovaný na uplatňovanie nového zákona. Navrhol preto zvážiť odloženie zrušenia dvoch
delegátov v zápasoch druhej ligy v tomto období.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie hodnotiacu správu komisie delegátov SFZ za súťažný ročník
2013/14.
2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný ročník 2014/15.
3) VV SFZ schvaľuje navrhovaný model nominácie delegátov na stretnutia druhej ligy.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1 (Peter Sepeši)
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 6: Prerokovanie Správy licenčnej administratívy o licenčnom cykle 2013/14.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o obsahu správy licenčnej administratívy o licenčnom cykle 2013/14.
Z hľadiska dodržania termínov prebehlo celé licenčné konanie v súlade s požiadavkami platnej
smernice a Licenčného štandardu SFZ;
Z o strany futbalových klubov - žiadateľov o licenciu - nedošlo k porušeniu termínov. LcK ich
dodržiavanie prísne sledovala a klubom viacerými spôsobmi pripomínala;
Vzhľadom na termín odohrania posledného kola Corgoň ligy (31.5.2014) až po termíne,
stanovenom UEFA pre zaslanie protokolu s rozhodnutiami licenčných orgánov (30.5.2014), bol
v tomto termíne na UEFA odoslaný protokol bez konečného poradia Corgoň ligy s.r. 2013/2014
a dňa 2.6.2014 doplnený nový protokol, ktorý už uvádzal aj konečné poradie tejto súťaže.
Vyhodnotenie cyklu udeľovania licencii do budúcnosti:
Licenzor musí po ukončení každého cyklu udeľovania licencií vykonať jeho interný audit, získať
spätnú väzbu od futbalových klubov, ktoré absolvovali licenčné konanie, ako aj spätnú väzbu od
členov licenčných orgánov a licenčnej administratívy a všetky tieto informácie využiť pre prijatie
takých opatrení, ktoré skvalitnia nasledujúci licenčný cyklus a celkový chodu klubového licenčného
systému.“

V príprave na udeľovanie licencií v súťažnom ročníku 2013/2014 licenčná administratíva SFZ,
okrem svojich povinností, realizovala aj viacero nadštandardných a ústretových krokov (napr.
opakované aktualizácie špecifikácií licenčnej dokumentácie viacerým klubom, osobné konzultácie
s osobami pripravujúcimi licenčnú dokumentáciu, konzultácie ku vkladaniu údajov do UEFA FFP
systému a pod.). Napriek tomu sa vyskytli aj problémy a nedostatky, o ktorých je potrebné sa
zmieniť:
Na strane futbalových klubov :
- hoci prebehlo už 10 licenčných cyklov, väčšina klubov stále pripravuje licenčnú dokumentáciu len
niekoľko dní alebo týždňov pred termínom jej predloženia, čo sa následne prejavuje na úrovni jej
pripravenosti, najmä z hľadiska kompletnosti a výpovednej hodnoty;
- viaceré kluby podceňujú účasť požadovaných osôb na licenčnom workshope a na tento vysielajú
osoby, ktoré nepracujú s licenčnou dokumentáciou, čo má za následok, že účastník workshopu
problematike nerozumie, nezaujíma sa o ňu, resp. v nedostatočnej miere odovzdá informácie
kompetentnej osobe v klube;
- nie všetky kluby nominovali svojich zástupcov aj na tohtoročný licenčný workshop (Banská
Bystrica, Myjava a Nitra) a je zaujímavé, že dva z nich následne neuspeli v prvostupňovom konaní
a jeden ani v odvolacom) a z pozvaných klubov II. ligy – možných postupujúcich do Fortuna ligy
súťažného ročníka 2014/2015, sa nezúčastnil ani jeden !
- v niektorých kluboch sa každoročne menia osoby pracujúce s licenčnou dokumentáciou, čo bráni
zachovaniu kontinuálnosti práce v tejto oblasti a vyskytli sa aj prípady, že nový pracovník klubu
poverený týmito úlohami, nielenže nemá potrebné skúsenosti z minulosti, ale dokonca nemá k
dispozícii ani základnú dokumentáciu, tlačivá, prístupové kódy do UEFA FFP systému a pod.;
- vo viacerých prípadoch (Trnava, Nitra, Myjava) sa ukázalo, že kluby na pozíciu autorizovanej
osoby pre UEFA FFP nominovali nevhodnú osobu (neznalosť anglického jazyka a ekonomickej
terminológie), čo následne viedlo k ich opakovaným výmenám, resp. nezvládnutiu požadovaných
úloh a tieto musel riešiť finančný odborník LcK.
Na strane licenčnej administratívy SFZ :
- personálne obsadenie licenčnej administratívy a licenčných orgánov sa z dôvodov konania
volebnej konferencie SFZ (voľby predsedov licenčných orgánov, predsedov komisií
a ustanovovanie členov) uzavrelo až v apríli 2014 a výrazne to zdržalo vybavenie povinnej
administratívnej agendy a prípravu licenčných orgánov a licenčnej administratívy na licenčný
cyklus;
- tesne pred začiatkom preverovania klubov z rôznych dôvodov prišlo aj k personálnym zmenám
v LcK a licenčných orgánoch (pp. Huňady a Krásnohorský), pričom sa urýchlene museli hľadať ich
nástupcovia a ich úlohy dočasne museli riešiť iné osoby;
Východiská pre budúci licenčný cyklus:
- kluby i naďalej usmerňovať tak, aby čo najviac z nich pripravovalo a predkladalo dokumentáciu
priebežne, už po prihlásení sa do licenčného konania;
- v priebehu súťažného ročníka 2014/2015 kontrolovať plnenie opatrení uložených klubom
licenčnými orgánmi a kontrolovať plnenie splátkových kalendárov (viď aj časť VI. tejto správy);
- vykonať interný audit KLS po ukončenom cykle udeľovania licencií, vrátane všetkých jeho
čiastkových úloh a pripraviť sa na dozorový audit SGS;
- do praxe zaviesť vhodné podnety a pripomienky, získané z dotazníkov klubov a členov licenčnej
administratívy;
- kluby priebežne informovať a spolupracovať s nimi, najmä v súvislosti s monitorovaním v rámci
„UEFA FFP“ a ak to bude potrebné, zorganizovať aj podujatie/školenie, ktoré napomôže zlepšiť
činnosť autorizovaných osôb klubov;
- kluby vhodným spôsobom upozorňovať na skutočnosť, že s opakovaným stratovým
hospodárskym výsledkom budú mať problémy uspieť vo finančnom monitoringu UEFA a nemusia
byť prijaté do súťaží UEFA alebo môžu byť z nich vylúčené;

- spolupracovať s Licenčnou administratívou UEFA a Orgánom UEFA pre finančnú kontrolu
klubov,
pozvaných členov licenčnej administratívy a licenčných orgánov SFZ vysielať na
workshopy, školenia, mítingy a podujatia organizované UEFA;
- bližšie spolupracovať s ÚLK, Komisiou SFZ pre štadióny a ihriská a Komisiou delegátov stretnutí
v oblasti kontroly permanentného plnenia licenčných kritérií, týkajúcich sa najmä infraštruktúry
štadiónov, bezpečnosti divákov, ale aj aktualizácie alebo doplňovania základných dokumentov
licenčného konania.
Prvostupňový orgán licenčného konania SFZ (POLK):

Funkcia
Členovia
Ing. Juraj OBLOŽINSKÝ
Ing. Boris GOGA
Ing. Peter MICHALÍK
JUDr. Timotej MINAROVIČ

predseda
nezávislý audítor
člen
kvalifikovaný právnik

Vyhlásenia podpísal
12.12.2013
31.03.2014
12.12.2013
21.03.2014

Overovatelia
Kliment/Vojtek
Obložinský/Vojtek
Obložinský/Vojtek
Obložinský/Vojtek

Odvolací orgán licenčného konania SFZ (OOLK):orgán licenčného konania SFZ (OOLK)Odvolací orgán licenčného konania SFZ (OOLK)

Funkcia
Členovia
JUDr. Peter KOHÚT
JUDr. Boris KORDOŠ
Ing. Viliam KUPEC, CSc.
JUDr. Matúš ŠTULAJTER

predseda
kvalifikovaný právnik
nezávislý audítor
člen

Vyhlásenie podpísal
04.04.2014
25.03.2014
25.03.2014
15.04.2014

Overovatelia
Obložinský/Vojtek
Obložinský/Vojtek
Obložinský/Vojtek
Obložinský/Vojtek

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie správu licenčnej administratívy o licenčnom cykle 2013/14.
2) VV SFZ potvrdzuje zloženie licenčnej administratívy na licenčný cyklus 2014/15.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik a odovzdal slovo Mgr. Márii Berdisovej z Legislatívnoprávneho oddelenia SFZ. Mgr. Mária Berdisová informovala členov VV SFZ, že na SFZ boli
doručené žiadosti o právno-organizačné zmeny v týchto kluboch : ŠK SFM Senec (má prejsť na ŠK
Senec a. s.), Inter Bratislava, občianske združenie (má prejsť na FK Inter Bratislava a. s.), TJ Baník
Ružiná (má prejsť na akciovú spoločnosť MFK Lokomotíva Zvolen, a.s.) a Športových klubov
Blava Jaslovské Bohunice (má prejsť na občianske združenie Športové kluby Blava 1928).
Postup v zmysle smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch:
Podľa čl. 13 ods. 2 smernice o právno-organizačných zmenách v kluboch (ďalej len "smernica")
klub, ktorého sa právno-organizačná zmena týka, je povinný bezodkladne oznámiť matrike SFZ
začatie postupu podľa tejto smernice. Matrika SFZ vyznačí túto skutočnosť v Informačnom systéme
slovenského futbalu (ISSF) a poskytne potrebnú súčinnosť pri postupe podľa tejto smernice.
Podľa čl. 13 ods. ods. 3 smernice o tom, či právno-organizačné zmeny v klube boli vykonané v
súlade s podmienkami postupu podľa tejto smernice rozhoduje výkonný výbor SFZ na návrh klubu,
ktorého sa právno-organizačná zmena týka alebo tretej osoby, ktorá osvedčí vo vzťahu k tomuto
klubu právny záujem na postupe podľa tejto smernice. Podklady pre rozhodnutie výkonného výboru
SFZ pripraví matrika SFZ, ktorá podklady predloží spolu so svojim stanoviskom.
Podľa čl. 13 ods. 4 smernice výkonný výbor SFZ schváli právno-organizačné zmeny podľa
odseku 3, ak:
a)
nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Európskej únie,
b)
sú v súlade s predpismi SFZ ,

c)
právny nástupca nebude žiadnym spôsobom majetkovo ani personálne prepojený s klubom,
ktorého sa právno-organizačná zmena týka,
d)
právny nástupca prevzal od klubu, ktorého sa právno-organizačná zmena týka najmenej
záväzky zo športovej činnosti uvedené v článku 11 ods. 4,
e)
schválenie práva súťaženia klubu a registračného práva pre nadobúdateľa od zanikajúceho
klubu postupom podľa tejto smernice nenaruší regulárnosť a integritu športových súťaží a
dodržiavanie princípu fair play, a
f)
boli riadne predložené všetky listiny podľa tejto smernice.
Podľa čl. 13 ods. 14 smernice v prípade právno-organizačných zmien v kluboch, ktoré nie sú
výslovne upravené v tejto smernici, sa smernica použije primerane v súlade s jej účelom a cieľom.
O každej navrhovanej právno-organizačnej zmene boli členovia VV SFZ oboznámení s tým, že čo
sa týka právno-organizačnej zmeny v Športových kluboch Blava Jaslovské Bohunice, bol kvôli
objasneniu sporovej situácie na zasadnutie VV SFZ pozvaný bývalý starosta Jaslovských Bohuníc
p. Ryška, súčasná starostka Jaslovských Bohuníc p. Krajčovičová a právni zástupcovia súčasnej
starostky. Pozvaní hostia dostali priestor na vyjadrenie sa k transformácii klubu a odpovedali na
otázky členov VV SFZ. Po diskusii ku všetkým navrhovaným zmenám prebehlo hlasovanie.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1 ) VV SFZ schvaľuje návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch Inter Bratislava, o.z.,
Športový klub SFM Senec, o.z. a TJ Baník Ružiná.
2) VV SFZ podmienečne schvaľuje návrh na právno-organizačnú zmenu v klube Športové
kluby BLAVA Jaslovské Bohunice, o.z. za podmienky, že do 7 dní odo dňa schválenia VV SFZ
budú predložené rozhodnutia riadnej konferencie a zmluvy o prevode práv a povinností
upravené tak, aby boli predmetom prevodu nielen pomenované pohľadávky a záväzky, ale aj
nepomenované pohľadávky a záväzky, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na prijatie riadnych členov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že na SFZ boli doručené viaceré žiadosti o prijatie za nového riadneho člena SFZ.
Podmienky na prijatie za riadneho člena SFZ splnili Futbalovú akadémiu Lafranconi FTVŠ UK
Bratislava, Športové a záujmové združenie Trnkov a FK HARGAŠOVÁ Záhorská Bystrica.
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 Futbalovú akadémiu Lafranconi FTVŠ UK Bratislava, Športové a
záujmové združenie Trnkov a FK HARGAŠOVÁ Záhorská Bystrica za nových 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 9: Schvaľovanie návrhu Organizačného a návštevného poriadku poriadku
futbalových stretnutí organizovaných SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý predstavil návrh Organizačného a návštevného poriadku
futbalových stretnutí organizovaných SFZ.
Tento návrh bol vypracovaný v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 1/2014 Z. z. o
organizovaní verejných športových podujatí, podľa ktorého je v zmysle § 6 ods. 4 SFZ
organizátorom futbalových stretnutí.

Tento poriadok upravuje:
- pravidlá organizácie futbalového stretnutia,
- pravidlá činnosti usporiadateľskej služby,
- bezpečnostné opatrenia a ďalšie opatrenia na ochranu bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a
životného prostredia v priebehu futbalového stretnutia a v súvislosti s ním,
- podrobnosti súvisiace s účasťou účastníkov futbalového stretnutia na futbalovom stretnutí.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Organizačného a návštevného poriadku poriadku futbalových
stretnutí organizovaných SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Schvaľovanie návrhu úhrady výdavku za programátorské práce z prevádzkového
účtu IS BŠP.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o dôvodoch návrhu úhrady výdavku za programátorské práce z prevádzkového účtu IS
BŠP. Návrh vychádza z ustanovení nového zákona č. 1/2014 Z.z. o organizácii verejných
športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je SFZ správcom
informačného systému o bezpečnosti na športových podujatiach. SFZ v súčasnosti obstaráva
softvér, cez ktorý budú online testované a skúšané osoby (hlavní usporiadatelia, usporiadatelia,
bezpečnostní manažéri) podľa citovaného zákona. Vývoj softvéru zahŕňa analýzu a programátorské
práce. Aplikácia musí byť voľne dostupná na internete (ako www stránka) a pracovať v dvoch
režimoch (voľné testovanie a skúška). Z dôvodu neexistujúceho funkčného systému testovania a
skúšania hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov a usporiadateľov, SFZ
vyhlásilo verejnú súťaž na dodávku softwaru, o čom boli potenciálni záujemcovia informovaní cez
webové sídlo SFZ http://www.futbalsfz.sk/oficialne-spravy/uradne-oznamy/novinka/verejna-sutazna-dodavku-softveru.html dňa 12.6.2014 s termínom prihlásenia do 20.6.2014. Odhadovaná cena
tejto zákazky je 1600,- eur bez DPH. V stanovenom termíne sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý
predložil ponuku zodpovedajúcu predmetu zákazky a v súlade so stanovených rozpočtom.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného bol predložený návrh na čerpanie výdavkov z prevádzkového účtu
IS BŠP, ktoré budú použité na úhradu nákladov za programátorské práce. Tie budú vykonané
s cieľom efektívnej implementácie zákona do praxe a rozbehnutia celého systému zabezpečenia
riadneho financovania prevádzkového účtu IS BŠP.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh úhrady výdavku za programátorské práce z prevádzkového účtu IS
BŠP.
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 v generovaní mesačných zberných faktúr a
splatnosti faktúr.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o návrhu na zmenu v generovaní mesačných zberných faktúr a splatnosti faktúr. Zmena
bola navrhnutá z dôvodu zrušenia zálohových platieb, ktoré platili kluby jednotlivým zväzom, a z
ktorých zväzy následne vyplácali odmeny delegovaným osobám, čo prinieslo pre kluby nižšie
jednorazové finančné zaťaženie. Odmeny za delegované osoby sú v súčasnosti jednotlivým klubom
generované do mesačnej zbernej faktúry iba do výšky reálnych nákladov v danom mesiaci. Aby
zväzy, ktoré na tento systém prechádzajú mohli následne splniť svoje záväzky voči delegovaným
osobám, je potrebné zabezpečiť lepšiu finančnú disciplínu klubov a to okrem iného aj navrhnutým
skrátením lehoty splatnosti mesačnej zbernej faktúry.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu v princípe generovania mesačných zberných faktúr a
splatnosti faktúr v ISSF nasledovne:
a ) mesačné zberné faktúry sa budú generovať vždy v prvý pracovný deň kalendárneho
mesiaca za všetky položky z predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, čím sa mení zaužívané
pravidlo generovania v prvý pondelok kalendárneho mesiaca,
b) splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, namiesto zaužívaných 14
kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja,
deň splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.
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 termínu na povinnú výmenu registračných preukazov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o dôvodoch predkladaného návrhu. Papierové registračné preukazy spôsobujú
komplikácie s prechodom na elektronický zápis o stretnutí z dôvodu rozdielnych informácií
v informačnom systéme a na papierových registračných preukazoch.
Povinná výmena papierových registračných preukazov na plastové registračné preukazy
predpokladá stabilizáciu a aktualizáciu údajov na matrikách SFZ, čo je pre plynulú prevádzku ISSF
nevyhnutné. Konečný termín na povinnú výmenu bol navrhnutý na deň 31. decembra 2014. Od 1.
januára 2015.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platnosti „papierových“ registračných
preukazov k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové „plastové“ registračné
preukazy všetkých členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1. 2015 vydaný „plastový“
registračný preukaz sa v matrikách SFZ stane neaktívnym členom, čo v praxi znamená
nemožnosť nominácie týchto osôb na Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti,
pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF (funkcionári zväzov, členovia komisií).
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý vysvetlil dôvody na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku
SFZ:

1. V článku 21 ods. 3 sa slová „ods. 5” nahrádzajú slovami „ods. 4”.
Dôvody: Oprava nesprávneho vnútorného odkazu.
2. V článku 33 ods. 1 sa za slovo „závažné” dopĺňa slovo „disciplinárne”.
Dôvody: Doplnenie chýbajúceho slova v rámci zjednotenia používania pojmov.
3. V článku 34 odsek 7 znie:
„7. Pri ukladaní disciplinárnych opatrení vo výmere, ktorá presahuje posledné kolo jesennej
alebo jarnej časti majstrovskej súťaže, disciplinárny orgán zohľadní časové obdobie, počas
ktorého neprebieha žiadna majstrovská súťaž (“zimná prestávka alebo letná prestávka”). Ak
obdobie trvania prestávky predstavuje podstatnú časť trvania výkonu disciplinárneho
opatrenia, disciplinárny orgán rozhodne o prerušení výkonu disciplinárneho opatrenia
počas trvania príslušnej prestávky tak, že vymedzí začiatok a koniec obbobia prerušenia
výkonu disciplinárneho opatrenia.”
Dôvody: Upravuje sa znenie odseku 7 tak, aby pri uložení disciplinárneho opatrenia na
časové obdobie, ktorého výkon presahuje do obdobia jesennej alebo jarnej prestávky,
disciplinárna komisia zohľadnila časové obdobie trvania príslušnej prestávky (doposiaľ
takáto úprava platila iba pri ukladaní sankcie po poslednom kole súťaže). V prípadoch, ak
prestávka bude tvoriť podstatnú časť obdobia výkonu disciplinárneho opatrenia,
disciplinárny orgán povinne rozhodne o prerušení výkonu disciplinárneho opatrenia počas
trvania príslušnej prestávky.
4. V článku 37 sa dopĺňa nový odsek 14, ktorý znie:
„14. Za evidenciu napomenutí zodpovedá príslušný hráč a klub, za ktorý hráč súťaží.”
Dôvody: Výslovne sa upravuje zodpovednosť hráča a klubu za ktorý súťaží, za evidenciu
napomenutí dotknutého hráča, aby nebolo možné prenášať zodpovednosť za napomenutia na
riadiace orgány súťaže, disciplinárne orgány alebo SFZ ako správcu ISSF.
5. V článku 40 odsek 5 znie:
„5. Podmienečný odklad výkonu disciplinárneho opatrenia uloženého za disciplinárne
previnenie, ktorého sa previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného odkladu výkonu
iného disciplinárneho opatrenia, nie je možný.”
Dôvody: Navrhuje sa výslovne upraviť zákaz ukladania „podmienky na podmienku”.
Doteraz to bolo na uvážení disciplinárnej komisie, novelou sa zavádza obligatórny postup
disciplinárnej komisie.
6. V článku 41 odsek 5 znie:
„5. Upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie,
ktorého sa previnilec dopustil v skúšobnej dobe podmienečného upustenia od výkonu iného
disciplinárneho opatrenia, nie je možné.”
Dôvody: Navrhuje sa výslovne upraviť zákaz odpustenia menej ako polovice trestu za
previnenie, ktoré previnilec spáchal práve v období, keď mu bolo podmienečne odpustené
iné opatrenie. Doteraz to bolo na uvážení disciplinárnej komisie, novelou sa zavádza
obligatórny postup disciplinárnej komisie.
7. V článku 47 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno c., ktoré znie:
„c. úmyselne zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou jeho vec alebo iný majetok, ktorý
táto osoba vlastní alebo spravuje”.
Dôvody: Na základe potrieb z praxe sa do článku 47 dopĺňa nová skutková podstata
disciplinárneho previnenia, ktorá pokrýva prípady, keď hráč, člen realizačného tímu,
funkcionár alebo delegovaná osoba svojim úmyselným konaním zničí, poškodí alebo urobí
neupotrebiteľnou cudziu vec na ihrisku (napr. poškodenie lekárskej tašky, nosidiel,
oblečenia), v šatni (dvere, skrinka, sprcha a pod.), na chodbe (dvere, okná, inventár,
fotoaparát, kamera), na lavičke (sedadlo, stojan s nápojmi) ale aj v areáli štadiónu (auto,
kamera, telefón a pod.). V takomto prípade pôjde o hrubé nešportové správanie voči
organizátorovi v určených priestoroch alebo v areáli štadióna, prípadne voči inej osobe,
ktorej majetok bol zničený alebo poškodený, resp. majetok, za ktorý niektorá z osôb
uvedených v odseku 1 zodpovedala.

8. V článku 47 ods. 2 sa dopĺňa nové písmeno c., ktoré znie:
„c. odseku 1 písm. c., sa uloží pozastavenie výkonu športovej činnosti alebo pozastavenie
výkonu funkcie na 1 týždeň až 2 mesiace, pokuta alebo ďalšie disciplinárne opatrenia podľa
tohto disciplinárneho poriadku a povinnosť nahradiť poškodenému škodu spôsobenú
disciplinárnym previnením (článok 43 ods. 2 písm o.).
Dôvody: V nadväznosti na doplnenie novej skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia
do odseku 1 sa dopĺňajú sankcie, ktoré zaň bude môcť disciplinárna komisia uložiť. Zároveň
sa upravuje, že pri úmyselnom spôsobení škody disciplinárna komisia vždy zaviaže
previnilca, aby nahradil poškodenému spôsobenú škodu.
9. V článku 48 ods. 1 sa slová „funkcionárovi riadiaceho orgánu” nahrádzajú slovom
„funkcionárovi”.
Dôvody: Pojem „funkcionár” v zmysle čl. 2 písm. d. stanov SFZ je definovaný podstatne
širšie ako len „funkcionár riadiaceho orgánu”, pričom táto definícia zahŕňa aj funkcionára
riadiaceho orgánu. Navrhovaná zmena rieši situáciu verbálnych útokov napr. funkcionára
klubu nielen voči funkcionárovi zväzu ale aj voči funkcionárovi iného klubu a pod.
10.
V článku 49 ods. 1 písm. b. a čl. 50 ods. 1 písm. b. sa za slovo „udretie” dopĺňa
slovo „uhryznutie” a slová „kopnutie alebo udretie” sa nahrádzajú slovami „kopnutie,
udretie alebo uhryznutie”.
Dôvody: Navrhuje sa výslovne uviesť „uhryznutie” medzi formami telesného napadnutia aj
z dôvodu nedôstojnosti tohto spôsobov telesného napadnutia inej osoby.
11.V článku 51 ods. 1 a 2 sa slovo “čl.” nahrádza slovom “článku”.
Dôvody: Zjednotenie označenia odkazov na iné články disciplinárneho poriadku.
12.
V článku 58 ods. 1 písm. a. a ods. 2 písm. a. sa za slovo „pokrikovania” vkladajú
slová „alebo pľutia”.
Dôvody: Týmto rozšírením sa pokryje ďalšia forma hrubého nešportového správania
priaznivcov voči ostatným účastníkom futbalového stretnutia.
13.
V článku 64 ods. 1 písm. f. sa slová „konaní alebo” nahrádzajú slovam i „poriadku
alebo povinnosť”.
Dôvody: Zmena v súvislosti s plánovaným prijatím nového Registračného a prestupového
poriadku.
14.
V článku 64 ods. 3 sa na konci dopĺňajú slová „ak iný predpis SFZ neustanovuje
inak”.
15.
V článku 64 ods. 4 sa na konci dopĺňajú slová „ak iný predpis SFZ neustanovuje
inak”.
Dôvody: Dôvodom pre navrhované doplnenie sú prípady, keď iný predpis SFZ obsahuje
osobitné podmienky a následky porušenia disciplinárnej povinnosti - napr. Registračný a
prestupový poriadok.
16.
V článku 64 sa vypúšťa odsek 6 a odseky 7 a 8 sa prečíslujú na odseky 6 a 7.
Dôvody: Vypúšťaný odsek 6 je obsahovo totožný s odsekom 7, preto je nadbytočný.
17.
V článku 71 ods. 4 sa dopĺňa písmeno d., ktoré znie:
„d. podnet odstúpi príslušnému orgánu SFZ alebo orgánu verejnej správy, ak zistí, že nie je
príslušná vo veci konať a rozhodovať.”.
Dôvody: Upravuje sa spôsob riešenia situácie, keď sa konania, ktoré má znaky
disciplinárneho previnenia dopustí ako organizátor SFZ, ktorý nepodlieha disciplinárnej
právomoci disciplinárnej komisie SFZ, ktorej je SFZ zriadovateľom, t. j. SFZ nezodpovedá
disciplinárne sám sebe. Okrem tohto prípadu je uvedené vybavenie podnetu použiteľné aj
pre iné prípady, keď disciplinárna komisia zistí, že na konanie nie je príslušná.
18.
V článku 72 nadpis znie:
„Súbeh disciplinárneho konania s iným konaním”.
Dôvody: Prispôsobenie nadpisu článku 72 jeho obsahu.
19.
V článku 72 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie:
„6. Pri súbehu disciplinárneho konania a konania pred iným orgánom alebo odbornou

komisiou, môže disciplinárny orgán rozhodnúť, a to aj opakovane, o prerušení
disciplinárneho konania na určitú dobu, spravidla ohraničenú príslušným konaním, ak
dospeje k záveru, že je to pre ďalší priebeh a výsledok disciplinárneho konania účelné.”
Dôvody: Zavádza sa možnosť prerušenia konania na nevyhnutný čas, ktoré v pôvodnom
znení absentuje a v praxi môže znamenať pre rozhodovanie disciplinárnej komisie
dôležitosť.
20.
V článku 78 ods. 1 sa vypúšťa koniec prvej vety za slovom „došlo”.
Dôvody: Vzhľadom na doplnenie nového odseku 4, ktorý upravuje podmienky zastavenia
disciplinárneho konania sa z odseku 1 vypušťa časť vety, ktorá doplnením odseku 4 stratila
opodstatnenie.
21.
V článku 78 ods. 2 písmeno f. znie:
„f. odôvodnenie, ak o jeho písomné vypracovanie požiadala do piatich dní od oznámenia
rozhodnutia osoba, ktorá proti rozhodnutiu môže podať odvolanie, prezident SFZ alebo
generálny sekretár SFZ alebo ak písomné vypracovanie odôvodnenia nariadil predseda
disciplinárnej komisie,”.
Dôvody: Podľa vzoru UEFA sa dopĺňa možnosť pre účastníkov disciplinárneho konania
požiadať v lehote piatich dní od ozámenia rozhodnutia o písomné vyhotovenie odôvodnenia
rozhodnutia disciplinárnej komisie.
22.
V článku 78 sa dopĺňajú odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„4. Disciplinárna komisia rozhodne o zastavení konania, ak dôjde k záveru, že
a. k disciplinárnemu previneniu nedošlo,
b. podozrenie z disciplinárneho previnenia nebolo preukázané,
c. skutok nie je disciplinárnym previnením a nie je dôvod na odovzdanie veci inému orgánu
SFZ, alebo orgánu verejnej správy, alebo
d. rozhodnutie o vine nie je možné z iného dôvodu.
5. Písomné odôvodnenie rozhodnutia podľa odsekov 3 a 4 vyhotoví disciplinárna komisia až
po zaplatení poplatku za vypracovanie odôvodnenia v lehote určenej disciplinárnou
komisiou nie kratšej ako sedem dní, inak žiadosti o vypracovanie odôvodnenia nevyhovie;
orgány SFZ sú od poplatku oslobodené.”.
Dôvody: Prax priniesla potrebu upraviť možnosť vyriešenia už začatého disciplinárneho
konania inak, ako vydaním uznesenia o vine. Uvedené ustanovenie bude mať význam najmä
v prípadoch, kedy okolnosti prípadu neodôvodňujú vydanie rozhodnutia o previnení a do
úvahy pripadá zastavenie disciplinárneho konania z niektorého z uvedených dôvodov.
23.
V článku 83 ods. 1 písm. h. sa vypúšťajú slová „ak sa poplatok neplatí
prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry”.
Dôvody: Upravuje sa jednotne pri všetkých typoch previnilcov (klub, hráč, tréner), že
poplatok za odvolanie musí byť uhradený pri podaní odvolania, pričom preukázanie
uhradenia poplatku je podmienkou pre začatie odvolacieho konania.
V článku 84 ods. 1 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie:
„Ak o vypracovanie písomného odôvodnenia rozhodnutia požiadala osoba, ktorá je oprávnená
podať proti rozhodnutiu odvolanie, lehota na podanie odvolania začína plynúť tejto osobe až od
doručenia písomného vyhotovenia odôvodnenia rozhodnutia prostredníctvom ISSF, poštou alebo
iným preukázateľným spôsobom.”.
Dôvody: Navrhovaná úprava nadväzuje na doplnenie možnosti pre účastníka disciplinárneho
konania požiadať o písomné vyhotovenie odôvodnenia rozhodnutia disciplinárnej komisie. Osoba
oprávnená na podanie odvolania sa v takom prípade môže rozhodnúť na základe preskúmania
obsahu odôvodnenia, či proti rozhodnutiu podá odvolanie, preto sa ustanovuje, že v takých
prípadoch lehota na podanie odvolania začína plynúť až od doručenia písomného vyhotovenia
odôvodnenia.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ.

2) VV SFZ ukladá svojím členom, aby v termíne do 6. júla 2014 zasielali pripomienky k
návrhu.
3) VV SFZ súhlasí so schvaľovaním návrhu na zmenu a doplnenia Disciplinárneho poriadku
SFZ formou elektronického hlasovania per rollam.
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 plánu zasadnutí VV SFZ v 2. polroku 2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o návrhu, ktorý bol pripravený s prihliadnutím na predpokladanú termínovú listinu na
jeseň 2014, termíny medzištátnych zápasov reprezentačných družstiev a s ohľadom na štátne
sviatky. Navrhnuté boli tieto termíny konania VV SFZ v 2. polroku 2014:
-

4. augusta 2014
2. septembra 2014
7. októbra 2014
4. novembra 2014
2. decembra 2014.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh plánu zasadnutí VV SFZ v 2. polroku 2014.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Informácia o rozhodnutí Odvolacej komisie SFZ vo veci neudelenia licencií ÚTM
a Grassroots pre súťažný ročník 2014/15.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o chronológii udeľovania a neudeľovania licencií ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník
2014/15. Na základe hlasovania per rollam VV SFZ zo dňa 14. júna 2014 nebola pridelená licencia
ÚTM na súťažný ročník 2014/2015 futbalovým klubom:
- FC ViOn Zlaté Moravce
- FK DAC 1904 Dunajská Streda
- Spartak Myjava
- MFK Dubnica nad Váhom
- Lokomotíva Košice
Na základe hlasovania per rollam VV SFZ zo dňa 14. júna 2014 nebola pridelená licencia
Grassroots na súťažný ročník 2014/2015 futbalovým klubom:
 FC ViOn Zlaté Moravce
 FC Petržalka 1898
 MFK Dubnica nad Váhom
 PVFA – Petržalka akadémia
 FK Slovan Duslo Šaľa
 MŠK Rimavská Sobota
 MŠK Tesla Stropkov

Na základe smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ mali futbalové kluby možnosť odvolania
sa voči rozhodnutiu VV SFZ. Túto možnosť využil futbalový klub MŠK Tesla Stropkov, ktorý
zaslal svoje odvolanie dňa 18. júna 2014. Odvolacia komisia SFZ na zasadnutí zo dňa 20. júna
2014 uznesením zamietla odvolanie klubu MŠK Tesla Stropkov proti rozhodnutiu VV SFZ.
Odvolacia komisia odvolanie sa MŠK Tesla Stropkov prerokovala a zamietla.
GS SFZ informoval, že v čase od distribúcie podkladov na VV SFZ do jeho zasadnutia boli SFZ
doručené ďalšie odvolania, konkrétne od klubu FC Petržalka akadémia a klubu MFK Dubnica
nad Váhom. Ďalšie zasadnutie odvolacej komisie sa bude konať 3. júla 2014.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutí Odvolacej komisie SFZ vo veci
neudelenia licencií ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník 2014/15 (MŠK Tesla Stropkov) zo
dňa 20. júna 2014.
2) VV SFZ v zmysle čl. 59 ods. 10 stanov SFZ nevyhovuje odvolaniam MFK Dubnica nad
Váhom a PVFA - Petržalka akadémia, postupuje vec na ďalšie rozhodnutie odvolacej komisii,
ktorej odporúča, aby odvolanie zamietla.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
Poznámka:
V čase spracovávania tejto zápisnice sa dňa 3. júla 2014 uskutočnilo ďalšie zasadnutie Odvolacej
komisie SFZ, ktorá svojím uznesením zamietla odvolanie klubov MFK Dubnica nad Váhom a
PVFA - Petržalka akadémia.
K bodu 16: Informácia o prijatých záveroch Kongresu FIFA konaného v dňoch 10.-11. júna
2014 v Sao Paulo.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o prijatých záveroch Kongresu FIFA konaného v dňoch 10.-11. júna 2014 v Sao Paulo.
Rozdelil ich do nasledovných bodov:
Príhovor prezidenta FIFA Josepha. S. Blattera
- 100 rokov od založenia FIFA prešla dlhou cestou vývoja, čelila mnohým problémom, ale musí ísť
ďalej v záujme rozvoja najrozšírenejšej a najpopulárnejšej hry na svete
- 209 členských krajín, FIFA zjednocuje všetkých a pomáha najmä malým a rozvojovým krajinám
formou rôznych programov a kurzov
- boj proti všetkým formám rasizmu a intolerancie, korupcie, ovplyvňovaniu výsledkov
- pokračuje vývoj „goal line technology“
- FIFA potrebuje stabilitu, vytvorila nezávislý systém kontroly
Správa o činnosti – Jerome Valce, FIFA GS
- FIFA v uplynulom roku úspešne zorganizovala viacero MS (U17, plážový futbal...), realizovala 41
GOAL projektov, stovky kurzov (tréneri, brankári, rozhodcovia)
- kompletné informácie sú dostupné v kongresových materiáloch
Správa o hospodárení – Julio Grondona, predseda finančnej komisie FIFA
- efektívne hospodárenie, nové komerčné aktivity, istota do budúcnosti, v roku 2013 plus 72 mil
USD do rezerv FIFA
- blížime sa ku koncu cyklu 2011-2015, od obdobia 1995-98 do 2015-18 výnosy 5 mld USD, t.j.
20x viac! Čo umožňuje viac investovať do rozvojových programov
- rok 2013 = finančný úspech – výnosy 1.386 mil USD (zisk hlavne z predaja TV a reklamných
práv 1.220 m ), expenses 1.314 mil USD (72% zisku šlo priamo do organizácie MS a rozvojových

programov)
- kompletné informácie sú dostupné v kongresových materiáloch
- rozpočet na 2015 – USD 850 m USD (z toho 192 m USD na rozvoj)
Reforma Systému agentov hráčov FIFA – Geoff Thompson
- nové predpisy „Regulations on working with intermediaries“, účinnosť od 1. apríla 2015
- agenti hráčov sa menia na intermediaries t.j. sprostredkovateľov
Informácia o TPO (vplyv tretích osôb) – Geoff Thompson
- FIFA snaha – všeobecný zákaz vplyvu tretej strany/osoby na klub
- cca 30% z kompenzácie za prestupy skončilo u 3. osôb (USD 359,52 m USD)
- pracovná skupina pokračuje v činnosti – konkrétne návrhy budú predložené na kongrese v 2015
Informácia ohľadom Izrael-Palestína, Kosovo, Cyprus
- Izrael-Palestína - pracovná skupina dosiahla mierny pokrok, Blatter navrhuje pokračovať
v diskusií a doplniť PS o neutrálneho „vyjednávača“, správa bude predložená na dec.embrový VV
FIFA
- Kosovo – aj vďaka Srbsku môžu hrať medzištátne PZ
- Cyprus – Memorandum o spolupráci medzi CFA a CTFA (Cyprus-Turkish FA) podpísané, rozvíja
sa spolupráca
Ďalšie informácie: boj proti diskriminácii a rasizmu, ovplyvňovaniu výsledkov, rozhodcovstvo,
ženský futbal, zdravotné aspekty, komunikácia atď.
Pokračovanie reformného procesu FIFA
- vekový limit a dĺžka mandátu – UEFA navrhovala už pred rokom vekový limit 72 a dĺžku
mandátu 8+4, Blatter dal hlasovať, či pokračujeme v diskusii alebo nie – hlasovanie: NIE! Porážka
UEFA – Blatter má na svojej strane všetky konfederácie okrem nás!
- IFAB – reštrukturalizácia –nezávislá organizácia s vlastnými stanovami, sťahujú sa do Zurichu a
dostanú „full servis“ od FIFA pre ďalšiu prácu
Hlasovanie o doplnení, úprave Stanov FIFA
- definícia IFAB – viď vyššie
- agenti hráčov – sa menia na „intermediaries“, nové predpisy s účinnosťou od 1.4.2015
- predpisy určujúce kandidatúru na prezidenta – len zmena názvu na Electoral Regulations for FIFA
Presidency
- FIFA komisia pre štadióny a bezpečnosť – len zmena názvu na Security and Integrity Committee
Dve ženy kooptované do FIFA EXCO na ďalší rok (Moya Dodd, Austrália, Turks and Caycos)
Siedmym legendám udelený FIFA Order of Merit (medzi nimi Jozef Vengloš)!
Ďalšie kongresy:
65. Zurich (volebný), 28.-29.05.2015
66. Mexico City, 26.-27.05.2016
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o prijatých záveroch Kongresu FIFA konaného v dňoch
10.-11. júna 2014 v Sao Paulo.
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 výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho
oddelenia SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v období medzi riadnymi
zasadnutiami SFZ sa uskutočnili dve hlasovania formou per rollam.
Pri hlasovaní per rollam 03/14 sa rozhodovalo vo veci schvaľovanie návrhu na prijatie nových
riadnych členov SFZ a vo veci schvaľovanie návrhov na právno-organizačné zmeny

v kluboch.
V prvom prípade sa schvaľoval návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ, a to: FK Betonáris
Šaľa, Obecný futbalový klub Vysoká pri Morave, Športový klub Kriváň Važec. Všetky
predložené žiadosti spĺňali náležitosti podľa čl. 28 ods. 5 stanov SFZ. Svoje odpovede mali členovia
VV možnosť zasielať v lehote do 18. júna 2014 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:
Schvaľujem návrh na prijatie FK Betonáris Šaľa, Obecného futbalového klubu Vysoká pri Morave
a Športového klubu Kriváň Važec za nových riadnych členov SFZ,
alebo
Neschvaľujem návrh na prijatie FK Betonáris Šaľa, Obecného futbalového klubu Vysoká pri
Morave a Športového klubu Kriváň Važec za nových riadnych členov SFZ,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na prijatie FK Betonáris Šaľa, Obecného
futbalového klubu Vysoká pri Morave a Športového klubu Kriváň Važec za nových riadnych členov
SFZ.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho všetci 8 hlasovali formou "schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých
členov Výkonného výboru SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.
V druhom prípade sa schvaľoval návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch, a to: FC Horses
Šúrovce (na FC Spartak, a.s), TJ Skloplast Trnava (družstvá žien majú prejsť na FC Spartak ,
a.s ), OZ Mládežnícky futbal Závodie (na AKADÉMIU JUVENTUS Žilina), FC AJAX Slimáčik
Žilina (na AKADÉMIU JUVENTUS Žilina), Mestského futbalového klubu Lokomotíva Zvolen (na
MFK Lokomotíva, a.s.), TJ Baník Ružiná (na MFK Lokomotíva, a.s.), FK 2007 Dunajská Streda
(na FK DAC 1904 Dunajská Streda), TJ Družstevník Vrakúň (na FK DAC 1904 Dunajská
Streda), ŠK SFM Senec (na ŠK Senec a. s.) a Inter Bratislava, občianske združenie (na FK Inter
Bratislava a. s.).
Členovia VV SFZ mali možnosť pri tomto hlasovaní o právno-organizačných zmenách v kluboch
hlasovať o kluboch jednotlivo a zasielať svoje odpovede v lehote do 18. júna 2014 na adresu
jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:
a) FC Horses Šúrovce (na FC Spartak, a.s)
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v FC Horses Šúrovce,
alebo
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v FC Horses Šúrovce,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu v FC Horses
Šúrovce.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho všetci 8 hlasovali formou "schvaľujem",
právno-organizačná zmena bola schválená.
b) TJ Skloplast Trnava (družstvá žien majú prejsť na FC Spartak , a.s )
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v TJ Skloplast Trnava,
alebo
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v TJ Skloplast Trnava,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu TJ Skloplast
Trnava.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho všetci 8 hlasovali formou "schvaľujem",
právno-organizačná zmena bola schválená.

c) OZ Mládežnícky futbal Závodie (na AKADÉMIU JUVENTUS Žilina)
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v OZ Mládežnícky futbal Závodie,
alebo
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v OZ Mládežnícky futbal Závodie,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu v OZ
Mládežnícky futbal Závodie.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho všetci 8 hlasovali formou "schvaľujem",
právno-organizačná zmena bola schválená.
d) FC AJAX Slimáčik Žilina (na AKADÉMIU JUVENTUS Žilina)
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v FC AJAX Slimáčik Žilina,
alebo
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v FC AJAX Slimáčik Žilina,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu v FC AJAX
Slimáčik Žilina.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho všetci 8 hlasovali formou "schvaľujem",
právno-organizačná zmena bola schválená.
e) Mestského futbalového klubu Lokomotíva Zvolen (na MFK Lokomotíva, a.s.)
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v Mestskom futbalovom klube Lokomotíva
Zvolen,
alebo
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu Mestskom futbalovom klube Lokomotíva
Zvolen,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu v Mestskom
futbalovom klube Lokomotíva Zvolen.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho 7 hlasovali formou "schvaľujem" a 1
(Ladislav Gadoši) hlasoval formou "neschvaľujem", Na to, aby bolo uznesenie formou per
rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Výkonného výboru SFZ, čo
v tomto prípade bolo splnené, právno-organizačná zmena bola schválená.
f) TJ Baník Ružiná (na MFK Lokomotíva, a.s.)
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v TJ Baník Ružiná,
alebo
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v TJ Baník Ružiná,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu v TJ Baník
Ružiná.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho 4 hlasovali formou "schvaľujem", 3 (Ivan
Kozák, Marián Ružbarský, Richard Havrilla) hlasovali formou "zdržujem sa hlasovania" a 1
(Ladislav Gadoši) hlasoval formou "neschvaľujem". Na to, aby bolo uznesenie formou per
rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Výkonného výboru SFZ, čo
v tomto prípade nebolo splnené, právno-organizačná zmena nebola schválená.
g) FK 2007 Dunajská Streda (na FK DAC 1904 Dunajská Streda)
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu vo FK 2007 Dunajská Streda,
alebo
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu vo FK 2007 Dunajská Streda,
alebo

Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu vo FK 2007
Dunajská Streda.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho všetci 8 hlasovali formou "schvaľujem",
právno-organizačná zmena bola schválená.
h) TJ Družstevník Vrakúň (na FK DAC 1904 Dunajská Streda)
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v TJ Družstevník Vrakúň,
alebo
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v TJ Družstevník Vrakúň,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu v TJ
Družstevník Vrakúň.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho všetci 8 hlasovali formou "schvaľujem",
právno-organizačná zmena bola schválená.
i) ŠK SFM Senec (na ŠK Senec a. s.)
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v ŠK SFM Senec,
alebo
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v ŠK SFM Senec,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu v ŠK SFM
Senec.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho 6 hlasovali formou "schvaľujem", 2
(Richard Havrilla, Ladislav Gadoši) hlasovali formou "zdržujem sa hlasovania". Na to, aby
bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov
Výkonného výboru SFZ, čo v tomto prípade nebolo splnené, právno-organizačná zmena
nebola schválená.
j) Inter Bratislava, občianske združenie (na FK Inter Bratislava a. s.)
Schvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v Interi Bratislava,
alebo
Neschvaľujem návrh na právno-organizačnú zmenu v Interi Bratislava,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačnú zmenu v Interi
Bratislava.
Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho 6 hlasovali formou "schvaľujem", 2
(Richard Havrilla, Marián Ružbarský) hlasovali formou "zdržujem sa hlasovania". Na to,
aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých
členov Výkonného výboru SFZ, čo v tomto prípade nebolo splnené, právno-organizačná
zmena nebola schválená.
Pri hlasovaní per rollam 04/14 sa rozhodovalo vo veci schvaľovania návrhu na udelenie
licencií mládeže ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník 2014/15. Súčasťou podkladov, o ktorých
členovia VV SFZ hlasovali bola tabuľka klubov, ktoré spĺňajú náležitosti pre udelenie licencie,
rovnako tak tabuľka a odôvodnenie ku klubom, ktoré nespĺňali tieto náležitosti. Materiál vypracoval
Technický úsek SFZ v zmysle smernice a predkladal ho GS SFZ Jozef Kliment.
Svoje odpovede mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenej trojdňovej lehote do 14. júna
2014 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:
Schvaľujem návrh na udelenie licencií mládeže ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník 2014/15 na
základe podkladov predložených GS SFZ,

alebo
Neschvaľujem návrh na udelenie licencií mládeže ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník 2014/15
na základe podkladov predložených GS SFZ,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na udelenie licencií mládeže ÚTM a
Grassroots pre súťažný ročník 2014/15 na základe podkladov predložených GS SFZ.
Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho 10 hlasovali formou "schvaľujem", 2
hlasovali formou "zdržujem sa hlasovania" (Petr Kašpar a Ivan Kozák).
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých
členov Výkonného výboru SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.
Členovia VV SFZ po vypočutí informácie hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV 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 ocenenia SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o návrhu ObFZ Rimavská Sobota na ocenenie Dezidera Balajthyho za dlhoročnú
funkcionársku činnosť a pri príležitosti životného jubilea 65 rokov. Rovnako tak pri príležitosti
životného jubilea 70 rokov bol predložený návrh na udelenie vyznamenania SFZ za dlhoročnú
funkcionársku činnosť pre p. Tibora Krasňanského.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre Dezidera Bajlatyho a Tibora
Krasňanského.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 20: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie poriadku komory SFZ pre riešenie
sporov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o návrhu na zmenu a doplnenie poriadku komory SFZ pre riešenie sporov. Z dôvodu
potreby vytvorenia dostatočného časového priestoru pre zodpovedné nominácie na členov komory
jednotlivými záujmovými združeniami prostredníctvom ISSF navrhol posunúť nadobudnutie
účinnosti poriadku komory SFZ pre riešenie sporov. Posunutie účinnosti poriadku bolo navrhnuté
ku dňu 15. augusta 2014.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Schvaľuje návrh na posunutie účinnosti poriadku komory SFZ pre riešenie sporov z 1. júla
2014 na 15. augusta 2014.
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 výšky odmeny pre finalistov Super pohára 2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o návrhu na určenie výšky odmeny pre víťaza Super pohára 2014 v zmysle čl. 22 bodu
5. 6. rozpisu republikových súťaží SFZ pre súťažný ročník 2013/2014.
V súlade s citovanými ustanoveniami rozpisu schvaľuje výšku odmeny pre finalistov VV SFZ.
Navrhol pre finalistov Super pohára pre tento rok odmenu vo výške 0,- eur. Tento návrh odôvodnil
najmä objektívnym stavom hospodárenia SFZ, keďže finančné prostriedky na výplatu akejkoľvek
odmeny neboli zabezpečené v rozpočte SFZ pre tento rok. SFZ sa usiluje o konsolidáciu svojich
financií a finančné možnosti sú v súčasnosti striktne obmedzené.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje odmenu pre finalistov Super pohára 2014 vo výške 0,- EUR.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 8
Proti – 3 (Petr Kašpar, Viliam Ondrejka, Ivan Kozák)
Zdržali sa hlasovania – 1 (Karol Belaník)
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 22: Prerokovanie stanoviska ŠTK SFZ k podaniu klubu MŠK FOMAT Martin, k
podaniu klubu MFK Topvar Topoľčany a k podaniu primátora Mesta Topoľčany.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o podaniach klubu MŠK FOMAT Martin, klubu MFK Topvar Topoľčany a primátora
Mesta Topoľčany vo veci zrušenia plánovaného barážového stretnutia o postup do II. ligy Západ,
ktoré sa malo konať dňa 29. júna 2014 v Leviciach. Oba kluby na základe informácie zástupcov
ŠTK SFZ o konaní baráže ukončili svojím hráčom dovolenky a organizovali prípravu na barážové
stretnutie (obnova tréningového procesu, zájazd pre fanúšikov, mobilizácia sponzorov).
Po vykonaní všetkých úkonov potrebných pre odohranie baráže boli oba kluby informované
zástupcami ŠTK SFZ o zrušení baráže. Odôvodnené tým, že všetky prihlášky do II. ligy Západ i
Východ splnili formálne náležitosti. V prípade neoficiálnej organizácie baráže (na základe
telefonických rozhovorov, nie prostredníctvom oficiálnej úradnej správy) išlo o komunikačný a
administratívny nedostatok na strane ŠTK SFZ.
Členovia VV SFZ sa oboznámili s predloženými podaniami klubov, so stanoviskom ŠTK SFZ a po
diskusii hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie podanie MŠK FOMAT Martin, MFK TOPVAR Topoľčany a
primátora Mesta Topoľčany.
2) VV SFZ berie na vedomie stanovisko ŠTK SFZ k predmetným podaniam.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ, aby urobil zmenu systému predkladania prihlášok a príloh
prihlášok do súťaže tak, aby boli predkladané len cez informačný systém SFZ.
4) VV SFZ schvaľuje uhradiť primeranú náhradu klubom neuskutočnenej baráže (MFK
TOPVAR Topoľčany a MŠK FOMAT Martin), ktorým vznikli náklady spojené s prípravou
na baráž.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 23: Diskusia.
Informácia k právnemu vzťahu SFZ a SZTK.
Ján Kováčik:
Informoval, že dňa 9. júla 2014 sa uskutoční najbližšie zasadnutie Výkonného výboru SZTK.
Jedným z prerokovávaných bodov bude aj právny vzťah SFZ a SZTK. Ku dňu 30.6. 2014 uplynula
lehota na splatenie pôžičky SZTK voči SFZ.
SFZ môže na zasadnutí Výkonného výboru SZTK buď uplatniť záložné právo na budovy SZTK
alebo predĺžiť termín pre SZTK na vyplatenie pôžičky.
Členovia VV SFZ vzali informáciu na vedomie.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 1. júla 2014 v Bratislave:
Uznesenie č. 109/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment
Uznesenie č. 110/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Peter Sepeši
Uznesenie č. 111/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie hodnotiacu správu komisie rozhodcov SFZ za súťažný ročník
2013/14.
2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny rozhodcov, asistentov rozhodcov, pozorovateľov
rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2014/15 so zmenou na listene pozorovateľov rozhodcov (p.
Alexandra Schmidta nahradil p. Štefan Hodoško).
3 ) Schvaľuje nominačnú listinu rozhodcov a asistentov rozhodcov republikových súťaží pre
súťažný ročník 2014/2015 v počte 20 rozhodcov a asistentov rozhodcov za BFZ, 24 rozhodcov a
asistentov rozhodcov za ZsFZ, 24 rozhodcov a asistentov rozhodcov za SsFZ, 24 rozhodcov a
asistentov rozhodcov za VsFZ s tým, že uvedené počty rozhodcov a asistentov rozhodcov za BFZ,
ZsFZ, SsFZ, VsFZ budú nemenné a zachované pre nasledujúce súťažné ročníky a nominačnú listinu
pozorovateľov rozhodcov republikových súťaží pre súťažný ročník 2014/2015 v počte 9
pozorovateľov rozhodcov za BFZ, 9 pozorovateľov rozhodcov za ZsFZ, 9 pozorovateľov
rozhodcov za SsFZ, 9 pozorovateľov rozhodcov za VsFZ s tým, že uvedené počty pozorovateľov
rozhodcov za BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ budú nemenné a zachované pre nasledujúce súťažné ročníky
až do ročníka 2017/18.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Marián Ružbarský
Uznesenie č. 112/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie hodnotiacu správu komisie delegátov SFZ za súťažný ročník 2013/14.
2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný ročník 2014/15.
3) VV SFZ schvaľuje navrhovaný model nominácie delegátov na stretnutia druhej ligy.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 113/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie správu licenčnej administratívy o licenčnom cykle 2013/14.
2) VV SFZ potvrdzuje zloženie licenčnej administratívy na licenčný cyklus 2014/15.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 114/14 VV SFZ:
1 ) VV SFZ schvaľuje návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch Inter Bratislava, o.z.,
Športový klub SFM Senec, o.z. a TJ Baník Ružiná.
2) VV SFZ podmienečne schvaľuje návrh na právno-organizačnú zmenu v klube Športové kluby
BLAVA Jaslovské Bohunice, o.z. za podmienky, že do 7 dní odo dňa schválenia VV SFZ budú
predložené rozhodnutia riadnej konferencie a zmluvy o prevode práv a povinností upravené tak, aby
boli predmetom prevodu nielen pomenované pohľadávky a záväzky, ale aj nepomenované
pohľadávky a záväzky, ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 115/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje Futbalovú akadémiu Lafranconi FTVŠ UK Bratislava, Športové a záujmové
združenie Trnkov a FK HARGAŠOVÁ Záhorská Bystrica za nových riadnych členov SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 116/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Organizačného a návštevného poriadku poriadku futbalových stretnutí
organizovaných SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 117/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh úhrady výdavku za programátorské práce z prevádzkového účtu IS BŠP.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 118/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu v princípe generovania mesačných zberných faktúr a splatnosti
faktúr v ISSF nasledovne:
a) mesačné zberné faktúry sa budú generovať vždy v prvý pracovný deň kalendárneho mesiaca za
všetky položky z predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, čím sa mení zaužívané pravidlo
generovania v prvý pondelok kalendárneho mesiaca,
b) splatnosť mesačných zberných faktúr bude 10 kalendárnych dní, namiesto zaužívaných 14
kalendárnych dní, s tým, že ak deň splatnosti spadá na piatok alebo deň pracovného pokoja, deň
splatnosti faktúry sa posunie na najbližší pracovný deň po týchto dňoch.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 119/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na predčasné ukončenie platnosti „papierových“ registračných preukazov
k dátumu 31.12.2014. Od 1.1.2015 budú platné len nové „plastové“ registračné preukazy všetkých
členov SFZ. Člen, ktorý nebude mať po 1.1. 2015 vydaný „plastový“ registračný preukaz sa v
matrikách SFZ stane neaktívnym členom, čo v praxi znamená nemožnosť nominácie týchto osôb na
Zápisy o stretnutí (hráči, rozhodcovia, delegáti, pozorovatelia) a taktiež nemožnosť práce v ISSF
(funkcionári zväzov, členovia komisií).
T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 120/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ.
2) VV SFZ ukladá svojím členom, aby v termíne do 6. júla 2014 zasielali pripomienky k návrhu.
3) VV SFZ súhlasí so schvaľovaním návrhu na zmenu a doplnenia Disciplinárneho poriadku SFZ
formou elektronického hlasovania per rollam.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 121/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh plánu zasadnutí VV SFZ v 2. polroku 2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 122/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o rozhodnutí Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania
neudelenia licencií ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník 2014/15 zo dňa 20. júna 2014.
2) VV SFZ v zmysle čl. 59 ods. 10 stanov SFZ nevyhovuje odvolaniam MŠK Tesla Stropkov, MFK
Dubnica nad Váhom a PVFA - Petržalka akadémia, postupuje vec na ďalšie rozhodnutie odvolacej
komisii a odporúča odvolacej komisii, aby odvolanie zamietla.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 123/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o prijatých záveroch Kongresu FIFA konaného v dňoch 10.11. júna 2014 v Sao Paulo.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 124/14 VV SFZ:
VV SFZ informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV
SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 125/14 VV SFZ:
Schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre Dezidera Bajlatyho a Tibora
Krasňanského.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 126/14 VV SFZ:
Schvaľuje návrh na posunutie účinnosti poriadku komory SFZ pre riešenie sporov z 1. júla 2014 na
15. augusta 2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 127/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje odmenu pre finalistov Super pohára 2014 vo výške 0,- EUR.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 128/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie podanie MŠK FOMAT Martin, MFK TOPVAR Topoľčany a
primátora Mesta Topoľčany.
2) VV SFZ berie na vedomie stanovisko ŠTK SFZ k predmetným podaniam.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ, aby urobil zmenu systému predkladania prihlášok a príloh prihlášok do
súťaže tak, aby boli predkladané len cez informačný systém SFZ.
4) VV SFZ schvaľuje uhradiť primeranú náhradu klubom neuskutočnenej baráže (MFK TOPVAR

Topo čany a M K FOMAI Marlin), kor m vznikl nœkhtdy spojenØs pr pravou na barÆ,
T: ilme
7: Jozef K Ii menL
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