Zápisnica č. 11/14 z výjazdového zasadnutia VV SFZ konaného dňa 2.
decembra 2014 na Myjave.
Prítomní:

Ján Kováčik – prezident SFZ
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
Pavel Halabrín - zástupca ÚLK
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Milan Lešický – zástupca trénerov

Ospravedlnení:

Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Ladislav Gádoši - zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov

Prizvaní:

Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Ladislav Lipták – predseda komisie SFZ pre štadióny a ihriská
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a

modernizácie futbalových štadiónov.
4. Schvaľovanie návrhu na novelizáciu Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.
5. Schvaľovanie návrhu k zriadeniu doložky rozhodovania sporov v zmluvách,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ktoré podliehajú právomoci a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a
Rozhodcovskému súdu SFZ.
Schvaľovanie návrhu Smernice „Infraštruktúra štadiónov 2018“.
Schvaľovanie návrhu na zrušenie Smernice č. 01/2007 pre uplatňovanie pružného
pracovného času zamestnancov SFZ.
Schvaľovanie dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2014/15.
Schvaľovanie návrhu programu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2015.
Schvaľovanie termínu na zasielanie návrhov na ocenenie Klubu fair play SOV.
Schvaľovanie návrhu na úhradu leteniek v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o
informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.
Prerokovanie návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ.
Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
Informácia o návšteve Stáleho výboru Rady Európy na Slovensku v dňoch 7.-8.
novembra 2014.
Informácia zo zasadnutia UEFA TEP (Top Executive Program) konaného v dňoch
20.-21. novembra 2014 v Kyjeve.
Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami VV
SFZ.
Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu.
Požiadal členov VV SFZ o rozšírenie bodu č. 18 s názvom „Prerokovanie konania hráčov a
členov realizačného tímu SR U21 v Senci.“ Členovia VV SFZ návrh akceptovali. Následne dal
hlasovať.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal GS SFZ Jozef Kliment.
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
Úloha trvá.
Uznesenie č. 137/14 VV SFZ:
1) VV SFZ volí Miroslava Jablonického za člena DK SFZ.
2) VV SFZ odkladá prerokovanie návrhov komisie futsalu SFZ na októbrové zasadnutie s
podmienkou doplnenia podkladov, ktoré budú vyžiadané od predsedu komisie futsalu SFZ listom
GS SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
List na doplnenie podkladov bol od GS SFZ zaslaný predsedovi komisie futsalu SFZ dňa 17.
septembra 2014. Doplnenie podkladov sa zatiaľ neuskutočnilo. Ďalšie prerokovanie podkladov
bude po doplnení.
Uznesenie č. 138/14 VV SFZ:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ na októbrové zasadnutie
VV SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
Dňa 20. septembra 2014 sa uskutočnila konferencia SF. Na tejto konferencii členovia SF neprijali
za svojho člena občianske združenie Slovenský futsal – západ. Nakoľko zatiaľ neexistuje overená
zápisnica z tejto konferencie, na základe ktorej by boli zrejmé dôvody neprijatia občianskeho
združenia Slovenský futsal – západ za člena SF, rozhodlo sa vedenie SFZ, že bod programu VV

SFZ s názvom „schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ“ preloží na januárové
zasadnutie.
Uznesenie č. 154/14 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje deň 24. november 2014 ako konečný termín na zasielanie prihlášok
kandidatúry na dejisko finále Slovnaft Cupu 2014/15.
2) VV SFZ schvaľuje minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna pre finále Slovnaft Cupu
2014/15.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Úloha splnená.
Rozhodnutie o dejisku finále Slovnaft Cupu 2014/15 je zaradené v programe zasadnutia ako
samostatný bod.

Uznesenie č. 159/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy pre reprezentačného trénera SF. Podpis zmluvy podmieňuje
vysporiadaním vzťahov s hráčmi v reprezentácii a to tak, aby hráči, ktorí sa vzdali reprezentovania,
opätovne súhlasili s reprezentovaním.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
K podpisu zmluvy medzi prezidentom SFZ a reprezentačným trénerom SF doposiaľ nedošlo. V
najbližších dňoch by sa malo uskutočniť stretnutie generálneho sekretára SFZ a prezidenta SF.
Uznesenie č. 168/14 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie účinkovania reprezentácie SR U21 trénerom Ivanom
Galádom.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na nepokračovanie spolupráce s trénerom Ivanom Galádom v ďalšom
kvalifikačnom cykle.
3) VV SFZ udeľuje mandát pre prezidenta SFZ Jána Kováčika a viceprezidenta SFZ pre štátnu
reprezentáciu a medzinárodné vzťahy Karola Belaníka na predloženie návrhov nových kandidátov
na pozíciu reprezentačného trénera SR U21 v termíne do 31. decembra 2014.
T: v texte
Z: Ján Kováčik
Karol Belaník
Úloha trvá v bode 3.
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.
K bodu 3: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že dňa 28. novembra 2014 bolo na programe
zasadnutia Konferencie SFZ ako jeden z bodov prerokované aj schválenie úveru od SZRB, a.s. na
financovanie projektu na základe indikatívnej ponuky SZRB, a.s.
Na základe predloženej žiadosti o úver a v nadväznosti na rokovania o možnosti financovania
investičných nákladov súvisiacich s projektom rekonštrukcie, modernizácie a budovania

futbalových štadiónov počas rokov 2013-2022, ktorá bude financovaná z dotácií prostredníctvom
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, obdržal SFZ dňa 21.11.2014 od SZRB, a.s.
indikatívnu ponuku na poskytnutie priameho úveru.
Predstavil jednotlivé podmienky čerpania úveru na prefinancovanie budovania futbalových
štadiónov za účelom realizácie projektu v zmysle príslušného uznesenia vlády SR, Zmluvy o
podmienkach financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov a v
súlade s rámcovým harmonogramom realizácie projektu:
Ďalej uvádzam jednotlivé podmienky čerpania úveru na prefinancovanie budovania futbalových
štadiónov za účelom realizácie projektu v zmysle príslušného uznesenia vlády SR, Zmluvy o
podmienkach financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov a v
súlade s rámcovým harmonogramom realizácie projektu:
Financujúca banka Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (ďalej len „SZRB“)
Dlžník

Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“)
Predfinancovanie dotácie resp. refundácia už uhradených faktúr na
rekonštrukciu, modernizáciu a budovanie futbalových štadiónov podľa
odsúhlaseného zoznamu formou preplácania dodávateľských faktúr za
práce, služby, dodávky materiálu, dodávky hnuteľných vecí potrebných na
realizáciu rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových štadiónov na
základe Zmluvy o dielo alebo objednávky alebo podobnej zmluvy, ktorá
vzišla na základe verejného obstarávania.

Účel úveru

Predfinancovanie dotácie sa týka štadiónov z nasledovného zoznamu miest:
Zvolen, Humenné, Nitra, Trenčín, Prešov, Topoľčany, Levice, Košice,
Prievidza, Banská Bystrica, Dunajská Streda, Dolný Kubín. Zoznam bude
spresnený pred uzatvorením úverovej zmluvy s tým, že SFZ má výhradné
právo zmeniť partnera, o čom bude SZRB informovať písomne ešte pred
uzatvorením zmluvy o spolupráci s partnerom.
Refundácia sa týka aj štadióna v Trnave. Refundované náklady na základe
faktúr musia spĺňať náležitosti pre poskytnutie dotácie podľa Zmluvy
o podmienkach financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania
futbalových štadiónov na roky 2013-2022 č. 0422/2013 uzatvorenej medzi
SFZ a MŠVVaŠ SR a ostatné náležitosti určené v odkladacích podmienkach
pre čerpanie úveru pre každý jednotlivý projekt.

Výška úveru v Eur Rámcový limit vo výške max. 21,2 mil. EUR
Doba trvania úveru Dlhodobý, posledná splátka 31.3.2022
Spôsob čerpania
úveru





na základe predložených faktúr
refundácia faktúr Partnera
prípadne čerpanie úveru na bežný účet dodávateľa

Rámcové čerpanie
úveru







do 15.12.2014 – 2,7 mil. EUR
do 15.03.2014 – 1,85 mil. EUR
do 01.06.2015 – 6,3 mil. EUR
do 15.12.2015 – 6,3 mil. EUR
do 01.06.2016 – 4,05 mil. EUR



Splátkový plán

Splácanie úrokov
Navrhovaný systém
úročenia
Odkladacie
podmienky

resp. podľa požiadaviek klienta

Odklad splátok úveru Termíny a výška v EUR
do 21.3.2017
 21.03.2017 – 3 mil. EUR
Jeden krát ročne:
 21.03.2018 – 3 mil. EUR
 21.03.2019 – 3 mil. EUR
 21.03.2020 – 3,2 mil. EUR
 21.03.2021 – 4,5 mil. EUR
 21.03.2022 – 4,5 mil. EUR
mesačne
v rokovaní

Štandardné podmienky pre financovanie tohto typu úveru, splnenie ktorých
predchádza poskytnutiu čerpania úveru, ako aj:
 Schválenie Novely zákona č.300/2008 Z.z. v znení, ktoré umožní
refundovať náklady vzniknuté od 1.1. 2014 na výstavbu športovej
infraštruktúry osobitného významu a nadobudnutie jej účinnosti
v roku 2014
 SFZ predloží plán Výstavby futbalových štadiónov so zoznamom
miest, resp. obcí, v ktorých sa bude realizovať rekonštrukcia,
modernizácia a budovanie futbalových štadiónov
 SFZ predloží doklad preukazujúci schválenie prijatia úveru
kompetentným orgánom SFZ
 SFZ predloží stanovisko odborne spôsobilej osoby v oblasti
verejného obstarávania akceptovateľnej pre SZRB, ktorá posúdi
korektnosť procesu, dokumentáciu a výsledok verejného
obstarávania
 SZF sa zaviaže, že v celom procese Výstavby futbalových štadiónov
bude postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom
obstarávaní, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
a zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a v súlade
so príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
 SFZ predloží Zmluvu o spolupráci uzatvorenú s oprávneným
Partnerom v súlade so Zmluvou o podmienkach financovania
rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na
roky 2013-2022 č. 0422/2013
 SFZ predloží položkovitý súpis kritérií stavby pre príslušnú
kategóriu podľa štandardov UEFA a súlad jednotlivých kritérií
s Projektom. Zároveň vyznačí, ktoré časti Projektu sa neviažu
k podmienkam UEFA štandardov a ktoré časti Projektu budú
predmetom financovania z vlastných a z úverových zdrojov
 SFZ potvrdí, že projekt je v súlade s kritériami UEFA pre príslušnú
kategóriu podľa predloženého plánu Výstavby a je v súlade so
Zmluvou o podmienkach financovania rekonštrukcie, modernizácie
a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-2022 č. 0422/2013



SFZ preukáže listinnými dôkazmi že Partner spĺňa podmienky
spolufinancovania Projektu vo výške 40% nákladov na Projekt

Budú špecifikované na základe ďalších rokovaní, po zhodnotení dokladov,
ktoré je potrebné doložiť k žiadosti o úver v zmysle požiadavky SZRB, a.s.
najmä:
 SFZ sa zaväzuje každoročne predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie
Ministerstvu školstva, vedy a výskumu SR v súlade so zákonom č.
300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a uzavrieť Zmluvu o poskytnutí dotácie (ďalej
len Dotačná zmluva) na základe Zmluvy o podmienkach
financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových
Ďalšie podmienky
štadiónov na roky 2013-2022 č. 0422/2013
 SFZ sa zaväzuje, že všetky Projekty financované z úveru SZRB
budú skolaudované najneskôr 31.12.2018

Zabezpečenie



SFZ sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať SZRB
o skutočnostiach, ktoré by zabránili v budúcnosti požiadať o dotácie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na Projekt pre
Partnera



Záložné právo na obchodné pohľadávky pochádzajúce z komerčnej
činnosti
Pristúpenie k dlhu SFZ zo strany SFZ Marketing, s.r.o.
Notárska zápisnica
prípadne iné zabezpečenie





Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Schvaľovanie návrhu na novelizáciu Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh novely Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. Tak ako iné právne predpisy, aj
poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov sa ukázal ako predpis, ktorý je potrebný na základe
získaných skúseností novelizovať. Novelizácia síce nie je obsiahla, nakoľko bolo potrebné upraviť
iba niektoré časti ustanovení poriadku, týkajúcich sa najmä efektívnosti práce Komory SFZ pre
riešenie sporov. Išlo najmä o:
- právomoc a príslušnosť komory,
- upravenie lehoty na podanie odvolania z 21 dní na 15,
- úpravu rozhodovania o trovách konania.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Schvaľovanie návrhu k zriadeniu doložky rozhodovania sporov v zmluvách, ktoré
podliehajú právomoci a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovskému
súdu SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že zriadenie doložky rozhodovania sporov je potrebné najmä z dôvodu, aby Komora
SFZ pre riešenie sporov bola odblokovaná v prípadoch rozhodovania sporov plynúcich najmä zo
stanov SFZ a poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. Doterajšia prax ukazovala, že
rozhodcovská doložka zriadená v zmysle zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní je
prekážkou konania na Komore SFZ pre riešenie sporov a preto boli sporové strany vyzývané na
zrušenie tejto rozhodcovskej doložky.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh doložky rozhodovania sporov v zmluvách, ktoré podliehajú
právomoci a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovskému súdu SFZ
v znení:
„Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomné práva a povinnosti z tejto zmluvy budú
uplatňovať v súlade s predpismi SFZ, UEFA a FIFA. Rozhodným právom tejto zmluvy je
právny poriadok Slovenskej republiky. Zmluvné strany uznávajú právomoc a príslušnosť
Komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len „Komora“) a Rozhodcovského súdu SFZ (ďalej
len „RS SFZ“) a dohodli sa, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť
predovšetkým dohodou, a v prípade, že dohodu nebude možné dosiahnuť, zaväzujú sa
predložiť svoj spor na rozhodnutie Komore alebo RS SFZ podľa predpisov SFZ. Zmluvné
strany sa dohodli, že v prípade predloženia svojho sporu na rozhodnutie Komore sa
podrobujú poriadku Komory a v prípade predloženia svojho sporu RS SFZ sa podrobujú
jeho štatútu a rokovaciemu poriadku.“
2) VV SFZ odporúča členom SFZ, aby v zmluvách uzatvorených pred 2.12.2014, ktoré
podliehajú právomoci a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovskému
súdu SFZ, uzatvorili doložku rozhodovania sporov vo forme dodatku k zmluve.
3) VV SFZ ukladá povinnosť členom SFZ, aby v zmluvách uzatvorených po 2.12.2014, ktoré
podliehajú právomoci a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovskému
súdu SFZ, uzatvorili doložku rozhodovania sporov v zmluve.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Schvaľovanie návrhu Smernice „Infraštruktúra štadiónov 2018“.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí predsedu komisie SFZ pre štadióny a
ihriská p. Ladislava Liptáka, ktorý predstavil návrh Smernice s názvom Infraštruktúra štadiónov
2018. Ten predstavil návrh smernice SFZ s názvom Infraštruktúra štadiónov 2018.

Zdôraznil, že napriek doterajšiemu vynaloženému úsiliu funkcionárov v jednotlivých kluboch, resp.
pracovníkov SFZ, ešte stále nie je infraštruktúra a vybavenosť jednotlivých športových zariadení na
Slovensku, ktoré sú využívané na futbalové súťažné stretnutia na požadovanej úrovni a to nielen
z hľadiska bezpečnosti hráčov a divákov, ale aj v ostatných, nemenej dôležitých infraštruktúrnych
kritériách, medzi ktoré patria, napr. umelé osvetlenie hracej plochy, kamerové monitorovacie
systémy, turniketové systémy, vyhrievanie hracej plochy a ďalšie. Tieto sú v okolitom futbalovom
svete bežne aplikované a to nielen na štadiónoch, na ktorých sa hrajú majstrovské stretnutia
najvyššej republikovej súťaže.
Na základe poznania tejto skutočnosti a zároveň v súlade s rešpektovaním základného a určujúceho
princípu aktuálnej, ako aj budúcej filozofie SFZ, vznikla logická spoločenská požiadavka iniciovať
dobudovanie infraštruktúry a vybavenosti slovenských športových zariadení, na ktorých sú
organizované súťažné stretnutia, na takú úroveň, aby nielen spĺňala všetky stanovené a potrebné
atribúty, normy a kritériá, ale zároveň sa zosúladila aj s aktuálnymi infraštruktúrnymi kritériami
športových zariadení, zadefinovaných riadiacimi organizáciami svetového (FIFA) a európskeho
(UEFA) futbalu.
Súčasťou strategického plánu rozvoja futbalu na Slovensku je aj metodická a právna pomoc pre
jednotlivé športové kluby a organizácie. O tom, že doterajšie úsilie v tejto oblasti nebolo
vynaložené márne a prináša svoje ovocie svedčí aj naprojektovanie a prijatie nového zákona
o športe Národnou radou Slovenskej republiky, konkrétne Zákona NRSR č. 1/2014 Z.z., v platnom
znení, s názvom „Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov“, zo dňa 4.12.2013, ktorý nadobudol účinnosť 1.2.2014. Tento zákon upravuje
podmienky organizovania verejného športového podujatia (ďalej len „podujatie“), oprávnenia a
povinnosti organizátora podujatia; činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby;
úlohy obce a Policajného zboru; povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia; podmienky na
zaistenie bezpečnosti na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností, ustanovených
týmto zákonom.
Súčasťou strategického plánu rozvoja futbalu na Slovensku a strategického plánu Únie ligových
klubov je nielen metodická a právna, príp. finančná pomoc pre jednotlivé športové kluby a
organizácie, ale aj snaha o štandardizáciu a zjednotenie zásad, noriem, pravidiel a kritérií pri
projektovaní a budovaní nových, resp. rekonštruovaní existujúcich športových zariadení, na ktorých
sa budú v budúcnosti hrať, resp. sa hrajú stretnutia, organizované či už priamo SFZ, alebo jeho
jednotlivými zložkami, aby boli tieto infraštruktúrne kritériá (zásady, normy, podmienky a pravidlá)
jasne stanovené a zrozumiteľné pre všetky zainteresované strany. Na druhej strane je nemenej
dôležité infraštruktúrne kritériá nielen vytvoriť, stanoviť a štandardizovať, ale navrhnúť (podobne,
ako pri pravidlách futbalu) aj ďalšie systémy (napr. informačný a kontrolný, príp. sankčný), ktoré
budú pôsobiť na jednotlivé zložky futbalového hnutia na Slovensku tak, aby boli stanovené
a schválené infraštruktúrne kritériá, jednotlivými zainteresovanými stranami nielen pochopené, ale
aj bezpodmienečne akceptované a permanentne dodržiavané.
Základným cieľom tohto dokumentu („Infraštruktúra štadiónov 2018“) je štandardizácia
jednotlivých súčastí infraštruktúrnych kritérií a vybavenosti športových zariadení, t.j. zadefinovanie
jasných, konkrétnych a striktných pravidiel, noriem a podmienok pre jednotlivé kategórie
športových zariadení a t o v súlade s aktuálnymi princípmi a infraštruktúrnymi kritériami,
zadefinovanými organizáciami UEFA a F I FA t a k , aby boli jednoznačne prezentované a
zrozumiteľné pre všetky zainteresované strany a zároveň sa stali integrálnou súčasťou projektov
rekonštrukcií súčasných športových zariadení, resp. integrálnou súčasťou projektov výstavby
pripravovaných nových športových zariadení.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice „Infraštruktúra štadiónov 2018“.

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zrušenie Smernice č. 01/2007 pre uplatňovanie pružného
pracovného času zamestnancov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil predložený návrh na zrušenie Smernice č. 01/2007 pre uplatňovanie pružného
pracovného času zamestnancov SFZ.
Smernica o zavedení pružného pracovného času zamestnancov SFZ č. 1/2007 zo dňa 1.9.2007 bola
prerokovaná a schválená VV SFZ dňa 7.8.2007 uznesením č. 75/07.
Vzhľadom k potrebe zjednotenia pracovného času zamestnancov SFZ pracujúcich v sídle SFZ, ktorí
majú zavedený pevný pracovný čas a zamestnancov SFZ pracujúcich na regionálnych a oblastných
futbalových zväzoch, ktorí využívajú pružný pracovný čas zavedený vyššie uvedenou smernicou, je
potrebné, aby došlo k zjednoteniu pracovného času všetkých zamestnancov SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zrušenie Smernice č. 1/2007 pre uplatňovanie pružného
pracovného času zamestnancov SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Schvaľovanie dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2014/15.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v stanovenom termíne bola na SFZ doručená prihláška klubu FK BODVA Moldava
nad Bodvou s prejaveným záujmom zorganizovať finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka
2014/15. Rovnako tak v stanovenom termíne predložil prezident SFZ Ján Kováčik návrh na
zorganizovanie finále na štadióne Národného tréningového centra v Poprade. Členovia VV SFZ sa
priklonili k návrhu prezidenta SFZ. Ide o štadión, na ktorom sa v týchto dňoch končí druhá etapa
modernizácie.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2014/2015 štadión
NTC Poprad.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9: Schvaľovanie návrhu programu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý

predstavil návrh programu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2015. Návrh bol pripravený
s prihliadnutím na termínovú listinu na jar 2015, termíny medzištátnych zápasov reprezentačných
družstiev a s ohľadom na štátne sviatky. Navrhol schváliť tieto termíny konania VV SFZ:







20. januára 2015
10. februára 2015
3. marca 2015
7. apríla 2015
1. mája 2015
2. júna 2015

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2015.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Schvaľovanie termínu na zasielanie návrhov na ocenenie Klubu fair play SOV.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že predstavitelia SFZ majú možnosť zaslať svoje návrhy na udelenie ocenení Klubu fair
play SOV za rok 2014 v nasledovných kategóriách:
a) Za celoživotné pôsobenie v duchu fair play
Osobnosť, ktorá pôsobila, či pôsobí v športe minimálne desať rokov a za tento čas sa
neprehrešila voči základnej etike:


v športe, ale aj v bežnom živote sa riadi základnými pravidlami čestnosti, slušnosti,



svojimi činmi sa zaslúžila o šírenie základných princípov fair play tak na športoviskách, ako
aj mimo nich,



veľkú pozornosť venovala mládeži, vštepovala jej pravidlá fair play a bola jej vždy vzorom,



bola, či je športovou osobnosťou, ktorá dosiahla nielen vysoké športové ocenenia, ale vo
svojom živote a v športovej kariére sa riadi myšlienkami fair play,



osobnosť, ktorá ideály čestnosti, „férovosti“ nikdy nezradila v snahe získať domáce či
medzinárodné ocenenia, neprepožičala sa nekalej propagande v spoločenskom živote.

b) Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play
Osobnosť, ktorá aktívne prispela k šíreniu myšlienok fair play, verejne poukazovala a pranierovala
zneužívanie či nekonanie podľa týchto zásad. Zaslúžila sa o propagáciu čestných skutkov a sama sa
v živote nimi riadi.
c) Za príkladný čin v duchu fair play
Športovec, tréner, športový funkcionár, rozhodca, či športový fanúšik, ktorý sa zachoval na
športovisku v duchu fair play:


pomohol v núdzi svojmu kolegovi, súperovi, športovcovi,



nezískal víťazstvo bez boja, napriek tomu, že pravidlá súťaže mu to umožňovali ( zranenie
súpera, meškanie, zničenie náradia a pod.),



zachránil niekomu počas športového podujatia život,



v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachoval charakterne,



priznal zlé rozhodnutie rozhodcu i za cenu vlastného oslabenia, či v neprospech tímu,



vykonal čin, ktorý si zaslúži publicitu a je príkladom pre celú športovú obec.

Návrhy na udelenie ocenení je potrebné podať v termíne do 31.decembra 2014 výkonnému výboru
Klubu fair play SOV, ktorý následne rozhoduje o ich udelení. Preto požiadal členov VV SFZ, aby
svoje návrhy na ocenenie za jednotlivé kategórie, doručili na SFZ v termíne do 19. decembra 2014.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje deň 19. december 2014 za konečný termín na zasielanie návrhov na
ocenenie Klubu fair play SOV.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na úhradu leteniek v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o
informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na úhradu leteniek v cene 600,70 Eur v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice
o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.
V dňoch 10. – 12. 09.2014 sa uskutočnila vo Varšave, Poľsko UEFA – EU konferencia pre štadióny
a bezpečnosť, ktorá bola zameraná prípravu, analýzu a vyhodnotenia bezpečnostných opatrení
v predošlej a nadchádzajúcej futbalovej sezóne UEFA Ligy majstrov, UEFA Európskej ligy a UEFA
kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2016 vo Francúzsku. V súvislosti s uvedenou zahraničnou
cestou je potrebné, aby finančné náležitosti boli zosúladené so Smernicou o informačnom systéme
o bezpečnosti na športových podujatiach, ktorá bola schválená výkonným výborom SFZ dňa 12.
marca 2014 s článkom 38 ods. 6, kde výdavky, ktorých cieľom j zabezpečenie verejného poriadku
a ochrany bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku a životného prostredia na podujatiach
a výdavky na vzdelávacie aktivity v tejto oblasti, schválil príslušný orgán správcu informačného
systému.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na úhradu leteniek v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom
systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Prerokovanie návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval o uskutočnených stretnutiach a komunikácii ohľadom
dokončenia návrhu nového Registračného a prestupového poriadku SFZ, ktorý by čo najviac
zohľadňoval pripomienky zásadného charakteru.
Návrh predpisu by mal byť v súlade s pripravovaným návrhom zákona o športe a mal by vyhovovať
aj všetkým zásadným požiadavkám, ktoré vyžaduje FIFA od členských národných futbalových
asociácií.

RaPP by mal byť prerokovaný a schválený na januárovom VV SFZ s tým, že registračná časť bude
platiť od 1.2.2015 a prestupová časť až od 15.6.2015. Dovtedy bude zaslaný preklad RaPP na FIFA,
kde bude posúdený súlad RaPP s požiadavkami FIFA.
Na pracovnom stretnutí k RaPP v Žiline 18.11.2014 boli prerokované i tieto okruhy:
1. Navrhuje sa paušálny poplatok pre situáciu, že sa kluby nedohodnú inak, ktorý bude platiť nový
klub materskému klubu cez SFZ s tým, že bude pripravená “všesmerová tabuľka” paušálneho
poplatku pri prestupoch z ktorejkoľvek súťaže do inej súťaže
- paušálny poplatok bude pri každom prestupe hráča, ak sa kluby nedohodli inak (na sume vyššej
alebo nižšej)
- poplatok platí nový klub v prospech SFZ a zo SFZ ide paušálny poplatok materskému klubu
- poplatok pôjde cez SFZ, ktorý poplatok zahrnie do mesačnej zbernej faktúry a zároveň stiahne
paušálny poplatok za transfer a pošle zväzu, ktorého matričnú príslušnosť má klub
- zaplatenie poplatku nebude podmienkou pre štart hráča v novom klube, zväz si ho vynúti v rámci
mesačnej zbernej faktúry
2. Každý klub si na začiatku sezóny určí prvých 13 hráčov na súpiske pre A družstvo vo všetkých
kategóriach, ktorí budú pre klub chránený na danú sezónu = počas sezóny môžu odísť do nového
klubu iba so súhlasom materského klubu
3. Finančná zábezpeka vo vzťahu k profesionálnym zmluvám sa navrhuje upraviť podľa úrovne
predpokladaných mesačných výdajov na hráčov v príslušnej úrovni súťaží (bez ohľadu na počet
uzavretých profesionálnych zmlúv príslušného klubu) nasledovne:
1. 1. liga - 33 126 eur (30.000)
2. 2.liga - 20 000 eur
3. 3. liga - 10 000 eur
4. ostatné súťaže 5 000 eur
4. Registrovaná zmluva chráni klub pred prestupom hráča v rámci SR i do zahraničia, iná
(neregistrovaná) zmluva nechráni klub pred odchodom hráča do iného klubu vrátane zahraničia
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave príprav nového Registračného a
prestupového poriadku SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že SFZ boli doručené žiadosti na udelenie odznakov SFZ pre predstaviteľov ZsFZ a
SsFZ, ktorí sa dožívajú životného jubilea, za ich dlhoročnú obetavú činnosť spojenú s futbalom.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1 ) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku SFZ pre Jozefa Mišáka, Ladislava
Németha, Pavla Vanka, Dušana Šipikala, Jozefa Čunderlíka, Petra Štefaňáka, Jozefa

Hrdličku, Jaroslava Jekkela, Igora Kršku, Jána Majsniara, Jána Tomčíka a Stanislava
Bombu.
2 ) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku SFZ pre Mariána Gendiara, Jozefa
Jerigu, Ladislava Dányia, Artúra Jakubeca a Ladislava Matejku.
3) VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku SFZ pre Vojtecha Kováča a Júliusa Klimenta.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Informácia o návšteve Stáleho výboru Rady Európy na Slovensku v dňoch 7.-8.
novembra 2014.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v dňoch 6.-9. novembra 2014 sa uskutočnila na základe pozvania gestora
Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí a najmä na
futbalových zápasoch (ETS 120) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky konzultatívna návšteva zástupcov Rady Európy. Delegácia pod vedením predsedu Stáleho
výboru Jo Vanheckeho spolu so zástupcami UEFA (Marc Timmer, Kenny Scott) a ďalšími členmi sa
stretla na rokovaniach počas prvého dňa štvordňovej návštevy na Slovensku so zástupcami
viacerých rezortov a to Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry SR, Slovenského zväzu ľadového
hokeja a Slovenského futbalového zväzu. Počas prvého dňa zástupcovia prerokovali otázky,
týkajúce sa eliminácie diváckeho násilia na športoviskách, predovšetkým na futbalových
a hokejových štadiónoch. Hlavným bodom programu bola diskusia k otázkam Národnej správy SR,
ktorá sumarizovala ustanovenia všetkých právnych predpisov, týkajúcich sa problematiky
diváckeho násilia v súvislosti s verejnými športovými podujatiami a prijatými mechanizmami
a stratégiami, ktoré by mali napomôcť eliminovať divácke násilie.
Počas druhého dňa členovia hodnotiaceho tímu zavítali do Trnavy, kde delegácia v sprievode
zástupcov Slovenského futbalového zväzu si najprv pozrela štadión FC Spartak Trnava a zoznámila
sa s postupnými krokmi výstavby City Arény. Následne rokovali zo zástupcami manažmentu klubu
o detailoch projektu, komunikácii vedenia klubu s fanúšikmi a k prijatým opatreniam vedúcim
k eliminácii diváckeho násilia na športových podujatiach. Následne sa delegácia presunula do
Ružomberka, kde si priamo v praxi pozrela prijaté opatrenia priamo v praxi počas rizikového
futbalového stretnutia MFK Ružomberok – FC Spartak Trnava. Po zápase sa delegácia stretla
s členmi domáceho fan-klubu Concordia 1906, kde v diskusii prerokovali otázky, týkajúce sa
názorov, pohľadov a možností fanúšikov na slovenských štadiónoch. Fanúšikovia dostali priestor
vyjadriť názory na nedostatky zo strany organizátorov futbalových zápasov a Slovenského
futbalového zväzu.
Cieľom konzultatívnej návštevy budú kroky k implementácii účinných opatrení a doporučení do
praxe, predovšetkým zadefinovanie, akým spôsobom by mali spolupracovať všetky rezorty pri
organizovaní športových podujatí, kto by mal prebrať zodpovednosť za koordinovanie tejto činnosti
v oblasti diváckeho násilia, preberanie najlepších postupov zo zahraničia a najmä spracovanie
hodnotiacej správy, ktorá bude obsahovať odporučenia s konkrétnymi úlohami pre jednotlivé
subjekty, ktorými by sa mali jednotlivé rezorty v budúcnosti riadiť. Uvedená správa bude
zapracovaná do Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 -2016. Komplexná správa
bude zaslaná Slovenskej republike v druhej polovici januára 2015.

V priebehu konzultatívnej návštevy boli riešené najmä otázky, týkajúce sa nasledovných úloh
a kompetencií jednotlivých rezortov pre:














zlepšenie komunikácie medzi jednotlivými rezortmi zaoberajúcimi sa problematikou
diváckeho násilia
určení zodpovednosti a kompetencií jednotlivých rezortov a najmä jedného rezortu, ktorý
kompletne zastreší problematiku diváckeho násilia,
prehodnoteniu národnej koncepcie pre boj s diváckym násilím a zapracovanie odporúčaní
konzultatívnej návštevy do tohto strategického materiálu spolu aj s úlohami na prilákanie
fanúšikov na štadióny/komfort a služby, nielen pre represívne účely,
vytvorenie databázy výtržníkov, ktorý rezort je zodpovedný a kompetentný viesť evidenciu,
k otázkam kamerového systému a jeho aplikovania v praxi,
k otázkam školenia členov usporiadateľskej služby a najmä SBS a ich postupov v praxi, kde
usporiadateľ je vnímaný ako servis/komfort pre fanúšikov ako prevencia a SBS ako
represívna zložka, čo je potrebné pre ich školenia,
taktiež na vzdelávanie všetkých subjektov zapojených do organizovania futbalových
stretnutí ako dozorný orgán obce,
integrácie polície do bezpečnostných opatrení organizátora (polícia nenahrádza
usporiadateľskú službu) za účelom efektívneho reagovania pri riešení protiprávnych konaní
na štadiónoch príslušníkmi Policajného zboru, zabezpečenie bezchybného a efektívneho
spôsobu komunikácie medzi organizátorom a políciou, ktorá prispeje k okamžitému riešeniu
akýchkoľvek problémov na štadióne,
vykonanie kontroly kamerových systémov na futbalových štadiónoch v najvyššej súťaži vo
futbale v spolupráci s Policajným zborom,
sfunkčnenie kontrolných miestností/velín na štadiónoch v najvyššej súťaži vo futbale,
sfunkčneniu systému ukladania zákazov na športových podujatiach pri ukladaní trestných
činov a priestupkov,
dohodnutie spoločných postupov medzi organizátorom a Policajným zborom pri vymedzení
úloh, zodpovednosti a postupov pri riešení protiprávnych konaní na futbalových štadiónoch,
kde je potrebné vyšpecifikovať hranicu zodpovednosti organizátora a Policajného zboru pri
protiprávnych konaniach. Kto a kedy preberá zodpovednosť a navrhnúť písomné vzory
tlačív pre odovzdanie/prevzatie zodpovednosti v prípade narušenia verejného poriadku alebo
hromadného narušenia verejného poriadku.

Výsledkom prijatia odporúčaní expertov Stáleho výboru Rady Európy bude úspora finančných
prostriedkov pre všetky subjekty zapojené do organizovania verejných športových podujatí, menšie
nasadzovanie síl a prostriedkov polície, menej pokút pre kluby, a najmä individualizácia páchateľov
protiprávnych konaní, ktorým bude následne uložený trest zákazu účasti, prípadne pokuta, ktorá
bude pôsobiť preventívne.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o návšteve Stáleho výboru Rady Európy na Slovensku v
dňoch 7.-8. novembra 2014.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Informácia zo zasadnutia UEFA TEP (Top Executive Program) konaného v dňoch

20.-21. novembra 2014 v Kyjeve.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o záveroch zasadnutia UEFA TEP (Top Executive Program) konaného v dňoch 20.-21.
novembra 2014 v Kyjeve za účasti predstaviteľov UEFA (Platini, Lefkaritis, Laurinec, Theodoridis
+ administratíva) a národných zväzov (Ukrajina, Litva, Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko,
Arménsko, Slovensko). Svoju informáciu rozdelil do niekoľkých bodov:
1. Kvalifikácia na EURO 2016 vo Francúzsku
- výmena prvých skúseností po odohraní prvých 4 zápasov – celkove veľmi pozitívne hodnotenie odpadli mítingy v rámci jednotlivých skupín na dohovorenie kalendára (žreb UEFA), centralizácia
práv zabezpečuje väčšiu istotu a finančnú stabilitu národných zväzov (NZ), negatívum - dvojdňová
pauza medzi zápasmi predstavuje veľmi krátky časový úsek na regeneráciu, ale podmienky sú
rovnaké pre všetkých, takže každý to akceptuje
- veľmi dobrá sledovanosť aj mimo Európu, všetky zápasy možno vidieť zo záznamu
2. Kvalifikácia na EURO 2020 + Národná liga (NL)
- 6 skupín po 5 a 4 skupiny po 6 tímov, 10 hracích dní (5 dvojzápasov) – sústredených len do
jedného roku (2019)
- 20 tímov postupuje priamo = hlavná cesta
- ďalšie 4 tímy postupujú z NL = vedľajšia cesta – 6 hracích dní v 2018
- detailné informácie ohľadom hracieho systému sú k dispozícii u GS
- možnosť hrať PZ zostáva, ale je menej voľných okien, hlavne pri viac-členných skupinách,
rovnako je možné hrať so súpermi mimo Európy
- je zrejmé, že PZ už nebude možné dohodnúť na celý kvalifikačný cyklus vopred (len 3 mesiace
medzi žrebovaním a prvými zápasmi)
3. Informácie z Komisie UEFA pre HatTrick
- HatTrick IV (2012-2016) = 3,0 mil EUR, HatTrick V (2016-2020) = 3,5 mil EUR
- k dispozícii budú ďalšie financie pre nové projekty: futbalové akadémie, rozvoj ŽF (lídri
v ženskom futbale), „Captains of change“ (integrácia a diverzifikácia)
- národné futbalové akadémie zaznamenávajú veľký boom, UEFA zaradila do pilotného projektu 3
NZ, bude pokračovať ďalej, záujem zo strany NZ je veľký
- podpora ďalších projektov stress on FA, grassroots and CSR – UEFA Foundation
- evolúcia ďalších programov zameraných na individuálnu pomoc (CFM, MESGO), program pre
právnikov a pod.
4. Športovo-politické záležitosti
Zloženie Výkonného výboru UEFA:
- v súčasnosti len 5 aktívnych prezidentov, vo VV FIFA len dvaja)
- návrh od NZ - nechať zloženie ako je, ale posilniť a zintenzívniť stretnutia na úrovni PR+GS
(TEP, strategické mítingy)
- v budúcnosti by sa mali stať členmi VV FIFA len navrhnutí zástupcovia z radov členov VV UEFA
(stalo sa, že zástupcovia UEFA vo VV FIFA presadzovali niečo úplne iné ako UEFA – Zwanziger)
- aktívny-neaktívny prezident NZ vo VV UEFA nie je hlavné kritérium, podstatné je aká je to
osobnosť a jeho prínos pre UEFA aj pre ostatné NZ (pr. Laurinec – jednania RUS-UKR)
- NZ by mali mať možnosť navrhnúť do VV UEFA nielen svojho prezidenta
- zástupca klubov a hráčov vo VV UEFA - kluby určite áno, hráči zrejme tiež (sú najväčšou
súčasťou futbalu), ale nie ostatní (ligy) – na to sú komisie a iné možnosti vzájomného dialógu
Vzájomný vzťah medzi FIFA a UEFA

a) Počet miesteniek pre Európu na MS
- v súčasnosti 13, musíme udržať (poslední 3 majstri sveta z Európy, vždy iní na inom kontinente)
ak nie zvýšiť (mali sme v minulosti aj 15)
b) MS Katar 2022 v zime a vplyv na kalendár súťaží
- november/december 2022 alebo január/február 2022 (jan/feb 2013 neprichádza do úvahy
z kontraktuálnych dôvodov) – bude mať vplyv na kalendár súťaží národných tímov ako aj klubov
- Platini: „Sme blízko k dohode s FIFA.“
c) Úprava Stanov FIFA
- FIFA navrhuje upraviť 54 článkov na princípe nariadenia (NZ musia akceptovať), zatiaľ čo UEFA
navrhuje akceptovať len 11 z nich na princípe doporučenia (NZ môžu, ale nemusia akceptovať)
d) Zastúpenie UEFA vo VV FIFA
- teraz 8 z 24 – do budúcnosti chceme percentuálne udržať, FIFA EXCO sa rozširuje (ženy), mal by
tým pádom stúpnuť aj počet členov z UEFA
- aby sme lepšie mohli chrániť záujmy Európskych NZ, potrebujeme väčšie zastúpenie nielen vo
VV ale aj iných orgánoch (komisie...)
e) Distribúcia výnosov FIFA
- UEFA rozdeľuje 79% všetkých výnosov (EURO aj LM), FIFA len 29% (len MS),
- rezervy UEFA = 0,5 miliardy EUR, rezervy FIFA = 4,0 miliardy EUR!
- film o FIFA stál viac ako GOAL pre všetkých 209 krajín (0,5 mil USD/NZ)!
f) Vekový limit, limit na počet volebných období
- máme len vekový limit 70 rokov
- v Sao Paolo sa debata skončila, ale UEFA chce vedieť náš názor
- všeobecná zhoda - veková hranica nie je tak dôležitá, limitovaním dĺžka mandátu môžeme zabiť
dve muchy jednou ranou
g) Spolupráca s inými konfederáciami a zväzmi mimo Európu
- sme sa rozvíjanie spolupráce
5. Iné oblasti
- UEFA by sa mala pričiniť o riešenie problémov so zdĺhavým riešením sporov medzi klubmi, resp.
klubmi a hráčmi tak, aby sa dohodnuté finančné prostriedky vyplácali klubom okamžite.
- úspech na diplomatickom poli – získali sme organizáciu Kongresu UEFA 2018!
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia UEFA TEP (Top Executive Program)
konaného v dňoch 20.-21. novembra 2014 v Kyjeve.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami VV
SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorí informoval, že v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam, konkrétne hlasovanie č. 09/14
vo veci Odporúčania konferencii SFZ na udelenie mandátu pre prezidenta SFZ na podpísanie
úverovej zmluvy so SZRB v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov. Podmienky na prijatie úveru Vám obdržali členovia VV SFZ v prílohe. V zmysle čl. 55
ods. 3 stanov SFZ je prezident SFZ oprávnený uzatvárať zmluvné vzťahy nad 30tisíc eur po

predchádzajúcom súhlase výkonného výboru. Mandát na podpísanie úverovej zmluvy udeľuje
prezidentovi SFZ konferencia SFZ.
Svoje stanoviska mali možnosť členovia VV SFZ zasielať v skrátenej trojdňovej lehote, a to do 28.
novembra 2014, nakoľko v tento deň sa konala konferencia SFZ.
Forma stanoviska:
Odporúčam konferencii SFZ, aby udelila mandát pre prezidenta SFZ na podpísanie úverovej
zmluvy so SZRB v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov podľa
predložených podmienok,
alebo
Neodporúčam konferencii SFZ, aby udelila mandát pre prezidenta SFZ na podpísanie úverovej
zmluvy so SZRB v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov podľa
predložených podmienok,
alebo
Zdržiavam sa hlasovania vo veci odporúčania konferencii SFZ na udelenie pre prezidenta SFZ na
podpísanie úverovej zmluvy so SZRB v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov podľa predložených podmienok.
Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV SFZ, z toho 9 hlasovali formou "schvaľujem" a 2
hlasovali formou "zdržujem sa hlasovania".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Prerokovanie konania hráčov a členov realizačného tímu SR U21 v Senci.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Zopakoval známe a dostupné fakty súvisiace s udalosťami
opísané v anonymnom liste zo dňa 21. októbra 2014 a tiež fakty známe na základe výpovede
niekoľkých svedkov. Týkali sa o činov hráčov a realizačného tímu U21 v Senci po zápasoch so
Škótskom a Talianskom. Udalosti boli obsahom viacerých médií.
Niektorí hráči U21 zároveň neodovzdali, poškodili alebo stratili zverenú výstroj značky PUMA v
celkovej hodnote 5 276,74 €.
Podľa čl. 30 ods. 1 stanov SFZ je individuálnym členom SFZ fyzická osoba spĺňajúca podmienky
členstva podieľajúca sa na športovej, organizačnej alebo riadiacej činnosti v orgánoch a štruktúrach
SFZ a jeho členov najmä ako hráč, tréner, rozhodca, delegát alebo iný funkcionár, registrovaná v
Centrálnom registri členov SFZ vedenom v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF).
Podľa čl. 33 ods. 1 písm. g) a h) stanov sú povinnosťami člena SFZ dodržiavať zásady lojality,
čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu a chrániť a podporovať svojim
konaním a správaním dobré meno SFZ a slovenského futbalu.
Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Štatútu reprezentanta z 12. októbra 2012 (ďalej len „štatút
reprezentanta“) je reprezentant povinný správať sa a vystupovať na verejnosti, najmä
prostredníctvom médií, profesionálnym spôsobom a v duchu etických zásad.

Podľa čl. 7 písm. c) štatútu reprezentanta je reprezentant povinný zdržať sa akéhokoľvek konania,
ktoré by mohlo poškodiť dobré meno SFZ, jeho členov, SFZ Marketing, slovenskej futbalovej
reprezentácie a jej partnerov.
Podľa čl. 7 písm. a) štatútu reprezentanta je reprezentant povinný chrániť a náležite sa starať o
majetok zverený mu SFZ alebo SFZ Marketing.
Podľa čl. 3 ods. 2 Kódexu futbalovej etiky zo septembra 2007 sú funkcionári a členovia SFZ
povinní pri každej svojej činnosti uplatňovať zásadu čestnosti, zodpovednosti, dôstojnosti a
nezneužívania svojho postavenia.
Dňa 28. novembra 2014 bola na etický panel Legislatívno-právne a etickej komisie SFZ odoslaná
žiadosť o stanovisko k uvedenej záležitosti.
Reprezentantom sa vypláca štartovné na základe rozhodnutia VV SFZ. Vzhľadom k činom, ktorého
sa dopustili hráči a členovia realizačného tímu U21 v Senci po zápasoch so Škótskom a Talianskom
navrhol, aby hráčom nebolo vyplatené štartovné za tri reprezentačné zrazy, a to za zápas so
Škótskom vonku a dva zápasy s Talianskom.
Zároveň navrhol, aby bol vypracovaný podnet na disciplinárne konanie voči členom realizačného
tímu U21, ktorí sa mali dopustiť vážneho porušenia stanov SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh, aby hráčom U21, ktorí sa zúčastnili kvalifikačného zápasu dňa 4.
9. 2014 proti Škótsku a kvalifikačných zápasov dňa 10. 10. 2014 a 14. 10. 2014 proti Taliansku
nebolo vyplatené štartovné.
2) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ vypracovať písomný podnet podľa čl. 72
ods. 2 Disciplinárneho poriadku SFZ na začatie konania disciplinárnej komisie SFZ voči
členom realizačného tímu U21 (David Vailing, Peter Kišška, Štefan Balla), ktorí sa mali
dopustiť vážneho porušenia stanov SFZ, ktorým bolo poškodené dobré meno slovenského
futbalu i SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho:
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1 (Petr Kašpar)
Návrh uznesenia bol schválený.
K bodu 18: Diskusia.
V tomto bode neodznel žiadny príspevok.

Uznesenia prijaté na výjazdovom zasadnutí VV SFZ dňa 2. decembra 2014 na
Myjave:
Uznesenie č. 179/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment
Uznesenie č. 180/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.
T: v texte
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 181/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 182/14 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh doložky rozhodovania sporov v zmluvách, ktoré podliehajú právomoci
a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovskému súdu SFZ v znení:
„Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomné práva a povinnosti z tejto zmluvy budú uplatňovať v
súlade s predpismi SFZ, UEFA a FIFA. Rozhodným právom tejto zmluvy je právny poriadok
Slovenskej republiky. Zmluvné strany uznávajú právomoc a príslušnosť Komory SFZ pre riešenie
sporov (ďalej len „Komora“) a Rozhodcovského súdu SFZ (ďalej len „RS SFZ“) a dohodli sa, že
prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou, a v prípade, že
dohodu nebude možné dosiahnuť, zaväzujú sa predložiť svoj spor na rozhodnutie Komore alebo RS
SFZ podľa predpisov SFZ. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predloženia svojho sporu na
rozhodnutie Komore sa podrobujú poriadku Komory a v prípade predloženia svojho sporu RS SFZ
sa podrobujú jeho štatútu a rokovaciemu poriadku.“
2) VV SFZ odporúča členom SFZ, aby v zmluvách uzatvorených pred 2.12.2014, ktoré podliehajú
právomoci a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovskému súdu SFZ, uzatvorili
doložku rozhodovania sporov vo forme dodatku k zmluve.
3) VV SFZ ukladá povinnosť členom SFZ, aby v zmluvách uzatvorených po 2.12.2014, ktoré
podliehajú právomoci a príslušnosti Komory SFZ pre riešenie sporov a Rozhodcovskému súdu
SFZ, uzatvorili doložku rozhodovania sporov v zmluve.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 183/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice s názvom „Infraštruktúra štadiónov 2018“.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 184/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zrušenie Smernice č. 1/2007 pre uplatňovanie pružného pracovného
času zamestnancov SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 185/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2014/2015 štadión NTC
Poprad.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 186/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2015.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 187/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje deň 19. december 2014 za konečný termín na zasielanie návrhov na ocenenie
Klubu fair play SOV.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 188/14 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na úhradu leteniek v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom
systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 189/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave príprav nového Registračného a
prestupového poriadku SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 190/14 VV SFZ:
1 ) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku SFZ pre Jozefa Mišáka, Ladislava Németha,
Pavla Vanka, Dušana Šipikala, Jozefa Čunderlíka, Petra Štefaňáka, Jozefa Hrdličku, Jaroslava
Jekkela, Igora Kršku, Jána Majsniara, Jána Tomčíka a Stanislava Bombu.
2 ) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku SFZ pre Mariána Gendiara, Jozefa Jerigu,
Ladislava Dányia, Artúra Jakubeca a Ladislava Matejku.
3) VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku SFZ pre Vojtecha Kováča a Júliusa Klimenta.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 191/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o návšteve Stáleho výboru Rady Európy na Slovensku v
dňoch 7.-8. novembra 2014.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 192/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia UEFA TEP (Top Executive Program) konaného
v dňoch 20.-21. novembra 2014 v Kyjeve.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 193/14 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 194/14 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh, aby hráčom U21, ktorí sa zúčastnili kvalifikačného zápasu dňa 4. 9.
2014 proti Škótsku a kvalifikačných zápasov dňa 10. 10. 2014 a 14. 10. 2014 proti Taliansku nebolo
vyplatené štartovné.
2) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ vypracovať písomný podnet podľa čl. 72 ods. 2
Disciplinárneho poriadku SFZ na začatie konania disciplinárnej komisie SFZ voči členom
realizačného tímu U21 (David Vailing, Peter Kišška, Štefan Balla), ktorí sa mali dopustiť vážneho
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