Zápisnica č. 09/15 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 6. októbra
2015 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
Pavel Halabrín - zástupca ÚLK
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Ladislav Gádoši - zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Milan Lešický – zástupca trénerov

Ospravedlnený:

Petr Kašpar – zástupca ÚLK

Prizvaní:

Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
František Laurinec – člen VV UEFA
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
Milan Vojtek – manažér Klubového licenčného systému
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Miroslav Hlivák – predseda Komory SFZ pre riešenie sporov

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Kontrola plnenia uznesení.
Informácia zo zasadnutia VV UEFA.
Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
Schvaľovanie návrhu na zriadenie záložného práva na NTC Senec za účelom
prijatia úveru od SZRB.
Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2016.
Schvaľovanie návrhu Štatútu siene slávy slovenského futbalu.
Správa o certifikačnom audite a ďalšom vývoji klubového licenčného systému
SFZ.
Schvaľovanie návrhu termínu na zasielanie prihlášok pre dejisko finále Slovnaft
Cupu súťažného ročníka 2015/16, informácia o systéme žrebovania Slovnaft
Cupu.
Informácia o činnosti Komory pre riešenie sporov SFZ.
Informácia o realizácii projektu futbalnet.sk.
Informácia o písomnom vzdaní sa člena KŠI SFZ.
Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
september 2015.
Správa z Konferencie trénerov UEFA konanej v dňoch 21.- 25. septembra 2015
v Bratislave.
Informácia z UEFA TEP strategického mítingu prezidentov a GS konaného
v dňoch 15.-16.9.2015 na Malte.

16. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ.
17. Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku zasadnutia predložil návrh
na doplnenie programu. Išlo o bod s názvom „Schvaľovanie návrhu dodatku č. 2 k zmluve
o spolupráci týkajúcej sa najvyššej mužskej ligovej súťaže vo futbale na území SR uzatvorenej
podľa § 5 a nasl. Občianskeho zákonníka.“
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. 41/15 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh rozhodnutia o prijatí na školenie trénerov UEFA A licencie (2015).
2) VV SFZ poveruje GS SFZ a člena VV SFZ zástupcu trénerov, aby zvolali panel expertov
pre vzdelávanie trénerov, ktorý preskúma koncepciu prijímacích skúšok organizovaných SFZ
pre školenia trénerov UEFA „A“ a UEFA „PRO“ licencie, obsah a hodnotenie prijímacích skúšok
školenia trénerov a podmienky pre udeľovanie licencie. Zároveň ukladá povinnosť oboznámiť
so zisteniami členov VV SFZ a v prípade potreby navrhnúť odôvodnené úpravy.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Milan Lešický
Úloha trvá v bode 2.
Na júnovom zasadnutí bol schválený návrh na úpravu systému vzdelávania trénerov SFZ.
Následovne bude upravená Smernica o vzdelávaní trénerov.
Uznesenie č. 121/15 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ schvaľuje deň 30. september 2015 za posledný možný termín na záväzné vyjadrenie sa
pre mestá Prievidza a Dolný Kubín k podmienkam určeným SFZ vyplývajúcich z realizácie
projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Úloha splnená.
Informácia o realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov je
ako samostatný bod programu.
Uznesenie č. 125/15 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje deň 20. september 2015 za posledný možný termín na zasielanie pripomienok

k predloženému návrhu Štatútu siene slávy slovenského futbalu a zároveň za termín na zasielanie
návrhov na personálne zloženie orgánov Siene slávy (Výkonná komisia, Čestná rada).
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Úloha splnená.
V termíne do 20. septembra 2015 zasielali členovia VV SFZ svoje pripomienky k návrhu Štatútu
siene slávy slovenského futbalu.
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.
K bodu 3: Informácia zo zasadnutia VV UEFA.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí člena VV UEFA p. Františka
Laurinca. Ten informoval o záveroch zasadnutia VV UEFA.
Jeden z najdôležitejších výstupov bola podpora Michaela Platiniho od členských asociácii UEFA
vo voľbách na prezidenta FIFA, ktoré sa uskutočnia dňa 26. februára 2016.
K príprave organizovania ME 2016 vo Francúzku uviedol, že v súvislosti s udalosťami v Európe
(migračná kríza) je dôvodná obava o bezpečnosť šampionátu. Mestá, v ktorých sa šampionát
uskutoční, i samotná UEFA strojnásobila rozpočet na bezpečnosť. Jedným z opatrení je znižovanie
počtu tzv. „funzone“, kde sa na verejných priestranstvách stretáva väčší počet fanúšikov.
UEFA odsúhlasila honorovanie odmien pre ME 2016 nasledovne:
- prebojovanie sa na ME 8 mil. eur,
- za víťazstvo v skupine 1 mil. eur,
- za remízu v skupine 500 tisíc eur,
- postup do osemfinále 1,5 mil. eur,
- postup do štvrťfinále 2,5 mil. eur,
- postup do semifinále 4 mil. eur,
- porazený finalista 5 mil. eur,
- víťaz 8 mil. eur
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa udiali od poslednej
informácie poskytnutej členom VV SFZ.
1. Zástupcovia SFZ sa stretli so zástupcami Ministerstva obrany SR, na ktorom bol stanovený
ako zmluvný partner pre realizáciu projektu rekonštrukcie štadióna Štiavničky VŠC Dukla.
Prebieha rokovanie o zmluve o spolupráci a bol spustený proces prípravy štúdie
rekonštrukcie štadióna s ohľadom na požiadavky príslušných smerníc UEFA a SFZ, ako aj

samotného projektu.
2. Katastrálny odbor Okresného úradu Myjava vydal rozhodnutie o povolení vkladu vecného
bremena v prospech SFZ na užívanie futbalového štadióna v Myjave.
Prebehli rokovania zástupcov SFZ so zodpovednými predstaviteľmi Mesta Prievidza a Mesta Dolný
Kubín k projektom realizácie rekonštrukcie futbalových štadiónov v Prievidzi a Dolnom Kubíne.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ schvaľuje deň 15. október 2015 ako konečný termín na záväzné vyjadrenie Mesta
Dolný Kubín k účasti v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov pri dodržaní všetkých náležitostí vyplývajúcich z príslušných smerníc SFZ a UEFA,
uznesenia vlády SR, ako aj doposiaľ predložených podmienok zo strany SFZ pre splnenie
účelu realizácie projektu. V prípade odstúpenia mesta Dolný Kubín z projektu, VV SFZ
súhlasí so zapojením mesta Žiar nad Hronom do procesu realizácie projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
3) VV SFZ schvaľuje deň 30. november 2015 za konečný termín na uzatvorenie zmlúv
o spolupráci medzi SFZ a subjektami, ktoré majú odsúhlasený projekt výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov svojimi orgánmi (mestské zastupiteľstvá
v prípade miest resp. predstavenstiev v prípade spoločností), no doposiaľ tieto zmluvy
neuzatvorili (Prievidza, Trenčín, Dunajská Streda, Košice, Dolný Kubín, Banská Bystrica,
Nitra).
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na zriadenie záložného práva na NTC Senec za účelom
prijatia úveru od SZRB.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v súlade s úverovým rámcom schváleným
Konferenciou SFZ ako najvyšším orgánom SFZ pokračuje SFZ v projekte výstavby, modernizácie
a rekonštrukcie futbalových štadiónov predfinancovaním z úveru poskytnutého zo SZRB. Prijatie
úveru je podmienené jeho zabezpečením, a to jednak založením pohľadávok z obchodného styku
a jednak založením nehnuteľností. Za účelom získania primeraného zabezpečenia bol vypracovaný
znalecký posudok, ktorý ustanovil hodnotu Národného tréningového centra v Senci, ktorý je
vo vlastníctve SFZ, pričom hodnota určená znalcom predstavuje sumu 3.210.000,- eur. Znalecký
posudok je k dispozícii k nahliadnutiu na Legislatívno-právnom oddelení SFZ.
Predložil návrh na odsúhlasenie zriadenia záložného práva vo vlastníctve SFZ – NTC Senec, ako
zábezpeku na splatenie úveru od SZRB, ktorý bude prijatý na účely financovania projektu a bude
následne splatený z prostriedkov z poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zriadenie záložného práva na NTC Senec za účelom prijatia
úveru od SZRB.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal členovi VV SFZ zástupcovi rozhodcov p.
Mariánovi Ružbarskému, ktorý predstavil návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2016.
Vzhľadom k tomu, že FIFA stanovila vo svojom obežníku č. 1497/2015 zo dňa 31.7.2015
pre národné asociácie termín na odovzdanie kompletných medzinárodných listín rozhodcov
a asistentov rozhodcov (rozhodkýň a rozhodcov futsalu) FIFA pre rok 2016 najneskôr
do 18.10.2015, predkladá Komisia rozhodcov SFZ tento materiál na prerokovanie VV SFZ.
Komisia rozhodcov SFZ prijala na svojom zasadnutí dňa 16.9.2015 v Brezovici závery ohľadne
nominačných listín FIFA pre rok 2016. Na tomto zasadnutí zvážila všetky okolnosti súvisiace
s dlhodobou perspektívou a taktiež reprezentáciou SFZ našimi rozhodcami a rozhodkyňami
v súťažiach FIFA a UEFA.
Vo svojich záveroch konštatovala, že nominácia rozhodcov na listiny FIFA vo všetkých kategóriách
(rozhodcovia, asistenti rozhodcov, rozhodkyne, asistentky rozhodkýň, rozhodcovia futsalu) je
pre každý rok otvorená. Toto rozhodnutie má odstrániť uspokojenie nominovaných a má tiež
motivovať ďalších adeptov, aby po splnení všetkých náročných kritérií mohli kandidovať
pre zaradenie na nominačné listiny FIFA v ďalšom období.
Návrh zohľadňuje najmä :
-vekové limity a podmienky stanovené v pokynoch FIFA,
-výkonnosť v súťažiach SFZ z dlhodobého hľadiska a možnú dĺžku pôsobenia na medzinárodnej
listine FIFA,
-ukončenie aktívnej činnosti rozhodcu Richarda Trutza k 30.6.2015,
-výsledky CORE kurzov UEFA (príprava mladých perspektívnych rozhodcov a asistentov
rozhodcov jednotlivých národných asociácií pre ich možnú nomináciu na listiny FIFA),
-doterajšie výsledky na medzinárodnom poli, ktoré dosiahli rozhodcovia a asistenti rozhodcov,
rozhodkyne a asistentky rozhodkýň, čo už na listine boli a uvažuje sa s nimi na zaradenie
aj naďalej,
-žiadosť KR SFZ na FIFA o rozšírenie nominačnej listiny rozhodcov zo SR z doterajších päť
na šesť miest,
-návrh Komisie rozhodcov futsalu na nominačné listiny rozhodcov futsalu pre rok 2016 vrátane
jej žiadosti na FIFA o rozšírenie nominačnej listiny rozhodcov futsalu zo SR z doterajších troch
miest na štyri miesta.
Po zvážení dosiahnutých výsledkov rozhodcov a rozhodkýň FIFA v súťažiach SFZ, na domácom
a medzinárodnom poli v súťažnom ročníku 2014/15 a akceptácie návrhu Komisie rozhodcov
futsalu, KR SFZ navrhla:
• na nominačnú listinu asistentov rozhodcov FIFA pre rok 2016 namiesto Richarda Trutza zaradiť
Filipa Glovu (Košice, nar.15.2.1988), kt orý spĺňa kritéria Reglementu FIFA pre zaradenie
na nominačnú listinu rozhodcov FIFA, má dobré znalosti anglického jazyka, absolvoval v roku
2015 prípravný CORE kurz UEFA, v najvyššej súťaži absolvoval 13 stretnutí a má dlhodobú
perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA.
• na nominačnú listinu rozhodcov FIFA pre rok 2016 namiesto Jána Valáška zaradiť Borisa
Marhefku (Badín, nar.27.7.1987), k t o r ý spĺňa kritéria Reglementu FIFA pre zaradenie
na nominačnú listinu rozhodcov FIFA, má dobré znalosti anglického jazyka, absolvoval v roku
2014 prípravný CORE kurz UEFA, v najvyššej súťaži absolvoval 16 stretnutí a má dlhodobú
perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA.
• na nominačnej listine rozhodcov FIFA pre rok 2016 ponechať Jána Valáška (žiadosť KR SFZ
na FIFA o rozšírenie nominačnej listiny rozhodcov zo SR z doterajších päť na šesť miest).

• na nominačnú listinu rozhodcov futsalu pre rok 2016 namiesto Mariána Gála (úmrtie v máji
2015) zaradiť Mária Belavého (Trnava, nar.22.6.1978).
• na nominačnú listinu rozhodcov futsalu pre rok 2016 zaradiť Tomáša Wojčíka (Žilina,
10.11.1985) – žiadosť KR futsalu na FIFA o rozšírenie nominačnej listiny rozhodcov futsalu zo SR
z doterajších troch miest na štyri miesta.
NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN FIFA 2016 ( V RANKINGOVOM PORADÍ )
ROZHODCOVIA FIFA 2016:
1.KRUŽLIAK Ivan
2.KRÁĽOVIČ Peter
3.VNUK Vladimír
4.GLOVA Filip
5.MARHEFKA Boris
6.VALÁŠEK Ján

(Bratislava, 24.3.1984)
(Trnava, 05.06.1983)
(Nitra, 23.11.1978)
(Košice, 15.02.1988)
(Badín, 27.7.1987)
(Žilina, 09.03.1977)

ASISTENTI ROZHODCOV FIFA 2016:
1.SLYŠKO Roman
2.BALKO Martin
3.SOMOLÁNI Tomáš
4.BRENDZA Ondrej
5.MÓKOŠ Tomáš
6.WEISS Erik
7.BENKO Miroslav
8.TOMČÍK Michal
9.HANCKO Branislav
10.VOREL Tomáš

(Šaľa, 04.08.1973)
(Martin, 08.03.1972)
(Bratislava, 23.12.1977)
(Stropkov, 24.09.1973)
(Senec, 30.05.1974)
(Košice, 05.02.1979)
(Prešov, 29.3.1974)
(L.Mikuláš, 05.06.1984)
(Prievidza, 17.09.1987)
(Žilina, 21.09.1982)

ROZHODKYNE FIFA 2016:
1.KOVÁČOVÁ Zuzana
2.PAVLÍKOVA Petra (rod.Chudá)
3.VALENTOVÁ Zuzana

(Moldava nad Bodvou, 26.04.1979)
(Bratislava, 22. 05. 1981)
(Veľké Uherce, 27.3.1985)

ASISTENTKY ROZHODKÝŇ FIFA 2016:
1.SÚKENÍKOVÁ Mária
2.MIŠKOVÁ Slavomíra
3.OBERTOVÁ Miroslava
4.LEŠKOVÁ Ivana

(Turany, 16.11.1975)
(Košice, 06.11.1979)
(Partizánske, 12.06.1985)
(Košice, 1.4.1987)

ROZHODCOVIA FUTSALU FIFA 2016:
1.PEŠKO Lukáš
2.BOHUN Mário
3.BELAVÝ Mário
4.WOJČÍK Tomáš

(Topoľčany, 05.12.1983)
(Skalica, 02.07.1976)
(Trnava, 22.06.1978)
(Žilina, 10.11.1985)

V rámci diskusie k tomuto bodu dospeli členovia VV SFZ k jednej zmene, a to nezaradiť
na nominačnú listinu rozhodcov futsalu pre rok 2016 zaradiť Tomáša Wojčíka – žiadosť KR
futsalu na FIFA o rozšírenie nominačnej listiny rozhodcov futsalu zo SR z doterajších troch miest
na štyri miesta.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2016 so zmenou.
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 Štatútu siene slávy slovenského futbalu.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Požiadal členov VV SFZ o preloženie tohto bodu
na novembrové zasadnutie, nakoľko viacerí členovia VV SFZ požiadali o dlhší termín
na predkladanie návrhov na personálne obsadenie orgánov siene slávy.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
V V S F Z odkladá schvaľovanie návrhu Štatútu siene slávy slovenského futbalu
na novembrové zasadnutie.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Správa o certifikačnom audite a ďalšom vývoji klubového licenčného systému SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi Klubového licenčného
systému Milanovi Vojtekovi, ktorý predstavil správu o certifikačnom audite a ďalšom vývoji
klubového licenčného systému SFZ.
Predložený materiál je jednou z požiadaviek Licenčného štandardu UEFA/SFZ, ktorý licenčnej
administratíve SFZ ukladá minimálne raz ročne informovať kompetentný orgán SFZ o záveroch
zasadnutia riadiaceho manažmentu klubového licenčného systému, v rámci jeho interného auditu,
ako aj o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému na nastávajúci licenčný cyklus.
Dňa 2. septembra 2015 (v zmysle poverenia Licenčnou administratívou UEFA) vykonal audítor
nezávislej certifikačnej spoločnosti SGS-ICS certifikačný audit klubového licenčného systému SFZ,
pozostávajúci z kontroly dodržiavania požiadaviek 16-tich základných oblastí Licenčného
štandardu UEFA na riadenie klubového licenčného systému a priebeh licenčného konania, ako
aj z preverenia náhodne vybranej dokumentácie klubov, umiestnených na 1. – 3. mieste konečnej
tabuľky Fortuna ligy súťažného ročníka 2014/2015, ktoré bolo vykonané kontrolou zložiek klubov
AS Trenčín, MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava.
Audítor sa oboznámil aj s vybavením sťažnosti FC VSS Košice voči rozhodnutiu Odvolacieho
orgánu licenčného konania neudeliť klubu licenciu adresovanú generálnemu sekretárovi SFZ
a Licenčnej administratíve UEFA.
V riadení klubového licenčného systému, vo zväzovej a klubovej dokumentácii audítor
neidentifikoval žiadne nedostatky. Za dlhoročnú vysokú úroveň, spôsob riadenia a vedenia
klubového licenčného systému a dokumentácie bola manažérovi klubového licenčného systému
audítorom vyslovená pochvala, zaznamenaná aj v záverečnom protokole o výsledkoch auditu.
Za SFZ boli auditu alebo jeho časti prítomní generálny sekretár Jozef Kliment, predseda Licenčnej
komisie SFZ a predseda Prvostupňového orgánu licenčného konania Juraj Obložinský a manažér
klubového licenčného systému SFZ Milan Vojtek.
O záveroch auditu bude audítorom písomne informovaná Certifikačná komisia SGS, ktorá by
na základe tejto správy mala najneskôr do konca roka 2015 písomne potvrdiť platnosť certifikátu
oprávňujúceho SFZ udeľovať licencie pre vstup do klubových súťaží UEFA a najvyššej domácej

súťaže mužov aj na ďalšie obdobie. Taktiež to znamená, že finančný príspevok UEFA na chod
klubového licenčného systému, SFZ i v budúcom licenčnom cykle obdrží v súčasnej maximálnej
možnej výške, t.j. 250 000.- €.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
V V S F Z berie na vedomie správu o certifikačnom audite a ďalšom vývoji klubového
licenčného systému 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 termínu na zasielanie prihlášok pre dejisko finále Slovnaft
Cupu súťažného ročníka 2015/16, informácia o systéme žrebovania Slovnaft Cupu.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý predstavil požiadavky na infraštruktúru, ktoré by mal spĺňať futbalový štadión ako
dejisko finálového stretnutia. Infraštruktúrne požiadavky boli zhodné s tými z predchádzajúcich
ročníkov.
V zmysle rozpisu republikových súťaží 2015/2016 bola vyhlásená možnosť kandidatúry
futbalových klubov na dejisko finálového stretnutia Slovnaft Cupu 2015/2016 v termíne do 24.
novembra 2015.
Členovia VV SFZ na septembrovom zasadnutí požiadali GS SFZ o vysvetlenie spôsobu žrebovania
Slovnaft Cupu. To bolo nasledovné:
Základné žrebovanie 1. až 3. kola súťaže Slovnaft Cup sa konalo dňa 9. júla 2015 v rámci
zasadnutia ŠTK SFZ, a to plne v súlade s postupom a pravidlami uvedenými v Rozpise
republikových súťaží SFZ a ÚLK pre súťažných ročník 2015/2016 (viď znenie článku 21.)
za podpory pracovníkov IT a PR oddelenia SFZ.
Spôsob prípravy žrebovania, ako aj forma spolupráce riadiaceho orgánu SFZ pri organizovaní 1.
a 2. kola súťaže SC bola prerokovaná a odsúhlasená na zasadnutí ŠTK SFZ dňa 1.5.2015 v Spišskej
Novej Vsi (počas finálového dňa súťaží pohárovej súťaže SFZ žien a mužov) pri vyhodnotení
priebehu predchádzajúceho ročníka SC a príprave nového ročníka SC za účasti všetkých predsedov
(prípadne ich zástupcov) regionálnych ŠTK. Túto dohodu nebolo možné zmeniť po zistení
finálneho počtu prihlásených družstiev (nedostatočný počet za VsFZ) jednak z dôvodu, že termín
pre ukončenie prihlasovania bol stanovený, čo najneskôr pred termínom žrebovania (v prospech
získania čo najväčšieho počtu prihlásených FK), a taktiež aj z dôvodu, že presuny prihlásených
družstiev FK medzi jednotlivými regionálnymi FZ sa v uplynulom ročníku SC príliš neosvedčili
(zvýšenie cestovných nákladov pre FK).
Nakoľko pre nový ročník sa prihlásili za jednotlivé regionálne FZ nasledovné počty FK - za BFZ 32
klubov, za ZsFZ 42 klubov, za SsFZ 44 klubov a za VsFZ len 19 klubov, vznikol pri dodržaní počtu
dohodnutého „dodania“ 24 FK za každý regionálny FZ do 2. kola a nasadení FK súťaží SFZ a ÚLK
v tomto ročníku SC deficit 4 družstiev pri FK príslušných do regionálnej časti za VsFZ. Z tohoto
dôvodu neboli počas žrebu obsadené všetky pozície v tzv. žrebovacom „pavúku“ a družstvá
vyžrebované pre príslušné stretnutie mali týmto pádom tzv. „voľný“ žreb a postúpili priamo až
do 3. kola.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje deň 24.11.2015 za posledný termín na zasielanie prihlášok pre dejisko
finále Slovnaft cupu súťažného ročníka 2015/16.
2) VV SFZ schvaľuje minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna pre finále Slovnaft
Cupu súťažného ročníka 2015/16.

3) VV SFZ berie na vedomie informáciu o systéme žrebovania Slovnaft cupu.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Informácia o činnosti Komory pre riešenie sporov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi Komory SFZ pre riešenie
sporov p. Miroslavovi Hlivákovi, ktorý informoval o činnosti Komory pre riešenie sporov SFZ
za ostatné obdobie.
Do právomoci a príslušnosti komory patrí v zmysle čl. 2 poriadku:
1.1.
Komora je orgánom zabezpečenia spravodlivosti SFZ s právomocou prerokúvať
a rozhodovať spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi hráčmi a klubmi, trénermi
a klubmi a medzi klubmi navzájom.
1.2.
Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj spory vyplývajúce z porušenia
predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo záväzných rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA, ak
tak ustanovuje osobitný predpis SFZ alebo FIFA.
1.3.
Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory o zaplatenie
odmeny, odplaty, mzdy alebo iného obdobného príjmu vyplývajúce zo zmluvných vzťahov,
ktorých hodnota neprevyšuje 3 000 Eur. Ak hodnota takého sporu prevyšuje 3 000 Eur,
na jeho prerokovanie a rozhodnutie je príslušný Rozhodcovský súd SFZ (ďalej len
“rozhodcovský súd”).
1.4.
Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory vyplývajúce
zo zmluvných vzťahov s medzinárodným prvkom, ak medzi zmluvnými stranami nebola
uzatvorená rozhodcovská zmluva.[1]
1.5.
Komora pred začiatkom konania vo veci samej preskúma, či má právomoc
a príslušnosť vec prerokúvať a rozhodovať.
1.6.
Ak sa komora uznesie, že nemá príslušnosť a právomoc vo veci konať, postúpi vec
bezodkladne orgánu, ktorý považuje za príslušný vo veci konať a oznámi to účastníkom
konania.
1.7.
Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa
právoplatne skončilo konanie na inom orgáne. Ak komora v priebehu už začatého konania
zistí, že sa v tej istej veci začalo, prebieha, alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom
orgáne, komora konanie zastaví.
1.8.
Ak účastníci konania uzatvorili medzi sebou rozhodcovskú zmluvu, ktorá určuje
príslušnosť prerokovať spory zo zmluvy rozhodcovskému súdu, komora vyzve účastníkov
konania, aby rozhodcovskú zmluvu zrušili; inak konanie zastaví.
1.9.
Ak účastníci konania uzatvorili medzi sebou iné dojednanie, ktorým určili
príslušnosť prerokovať spor inému orgánu, komora vyzve účastníkov konania, aby takéto
dojednanie zrušili alebo zmenili tak, že určia príslušnosť prerokovať spor komore; inak
konanie zastaví.
2. Zároveň prijatím nového Registračného a prestupového poriadku SFZ (čl. 40 ods. 4 RaPP) sa
rozšírili právomoci Komory SFZ pre riešenie sporov nasledovne:
2.1.
Komora SFZ má právomoc prejednať a rozhodnúť aj
a)
spor o nároku na výchovné,
b)
spor o nároku na odstupné za amatéra,
c)
spor o nároku na solidárny príspevok,
d)
spor o nároku na inú kompenzáciu podľa tohto poriadku,
e)
spor o oprávnenosti výpovede podľa článku 30 a 31,
f)
spor o nároku na kompenzáciu v prípade výpovede bez oprávnených dôvodov,

g)
spor o disciplinárnych opatreniach uložených klubom hráčovi v rámci interného
disciplinárneho konania v klube,
h)
návrh na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je a návrh na určenie
statusu hráča vrátane sporu o klubovej príslušnosti a jej zmene.
3. Komora pracuje v nasledujúcom personálnom zložení:
PREDSEDA
PODPREDSEDA
TAJOMNÍK

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.
Mgr. Lukáš Pitek

Meno a priezvisko
Marek Majtán
Jaroslav Lovašš
Jozef Čorba
Ladislav Jakubec
Ján Vrba
Tomáš Luščoň
Jaroslav Čollák
Marcel Dolobáč
Andrej Poruban
Tomáš Gábriš
Alexander Bíro
Karol Kisel

hlivak.miroslav@gmail.com
zaneta.surmajova@gmail.com
lukas.pitek@futbalsfz.sk

a členovia komory
Záujmová skupina, ktorú zastupujú
kluby združené v ÚLK
kluby združené v ÚLK
kluby združené v ÚLK
kluby združené v ÚLK
kluby mimo ÚLK
kluby mimo ÚLK
hráči
hráči
hráči
hráči
tréneri
tréneri

Predseda komory skonštatoval, že pri všetkých klasických sporových prípadoch mala primeraný
reakčný čas (t.j. keď bol doručený návrh na začatie konania, komora vykonala prvý úkon do 1-2 dní
odo dňa podania tohto návrhu). Priemerný celkový čas klasického sporového konania (prípady
uvedené v písm. a) je 5 – 7 týždňov.
Pri odstupnom za amatéra tento reakčný čas nebol dodržaný z dôvodu nejasnosti určenia
kompetencie, kto má predmetné spory riešiť (či KpRS alebo DK) – v tejto veci sa konala dňa 10.
augusta 2015 na pôde SFZ porada za účasti generálneho sekretára SFZ, predsedu Disciplinárnej
komisie SFZ, členov Komory SFZ pre riešenie sporov, zamestnancov SFZ z oddelenia matriky
a z tohto dôvodu bol reakčný čas v tých prípadoch od 1 týždňa až 3 týždňov. Po prvých prípadoch je
však možné konštatovať, že iniciovanie uvedených spory bolo spôsobené nekomunikáciou klubov
medzi sebou pred začatím konania.
Komora si riadne plnila úlohy, ktoré vyplývajú z vnútorných predpisov SFZ. Splnila aj svoj cieľ,
ktorý si stanovila pri začiatku jej fungovania, a síce, že spory bude rozhodovať rýchlo, efektívne
a bez zbytočných časových prieťahov. Zároveň komora najmä s poukazom pro futuro ukázala, že
komora bude stabilným orgánom pre zabezpečenie spravodlivosti SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Informácia o realizácii projektu futbalnet.sk.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že projekt futbalnet.sk sa plánuje
do budúcnosti vyvíjať a prevádzkovať prostredníctvom partnerskej spoločnosti Sportnet Media
na základe zmluvy.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu futbalnet.sk.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Informácia o písomnom vzdaní sa člena KŠI SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že člen KŠI SFZ p. Jozef Chocholouš písomne
oznámil ukončenie svojho pôsobenia v komisii z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.
Na najbližšom zasadnutí VV SFZ sa uskutoční ustanovovanie nových členov KŠI SFZ, nakoľko
v krátkom časovom období ide už o druhého člena, ktorý ukončil svoju činnosť a bude potrebné
na návrh predsedu komisiu doplniť.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o vzdaní sa člena KŠI SFZ p. Jozefa Chocholouša.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 13: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
september 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie september 2015.
Výsledky SR A:

Výsledky SR U21:

Výsledky SR U19:

Výsledky SR U18:

Výsledky SR U17:

Výsledky SR ženy:

Výsledky SR WU19:

Výsledky SR WU17:

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie september 2015.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Správa z Konferencie trénerov UEFA konanej v dňoch 21.- 25. septembra 2015
v Bratislave.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že UEFA v spolupráci so SFZ organizovala v termíne 21.-25. septembra 2015 odborné
futbalové podujatie špecificky zamerané na vzdelávanie trénerov vo futbale pod názvom UEFA
Coach Education Workshop. Na workshop preto UEFA pozvala manažérov vzdelávania a lektorov
vzdelávania trénerov zo všetkých 54 členských krajín UEFA. Celkovo sa na workshope zúčastnilo
cca 180 hostí, medzi ktorými boli aj všetci naši profesionálni reprezentační tréneri.
Vyhodnotenie poznatkov k jednotlivým témam Workshopu:
Nová verzia Konvencie UEFA k vzdelávaniu trénerov
Nová verzia Konvencie je platná od marca 2015. Zapracovali sa do nej nové špeciálne licencie
(UEFA Goalkeeper A, UEFA Elite Youth A, UEFA Futsal B) a pri všetkých licenciách sa upresnil
profil a uplatnenie trénera, obsahové zameranie štúdia a obsah záverečných skúšok. Pri všetkých
licenciách sa navýšil počet minimálneho počtu vyučovacích hodín.

UEFA vytýčia konkrétne ciele na nasledujúce 3 roky v oblasti vzdelávania:


Upresnenie požiadavky „Vyučovania na základe reality“



Podpora tútorskej činnosti



Podpora vzdelávania Lektorov vzdelávania trénerov



Podpora vzdelávania tréneriek vo futbale



Ponuka obsahu ďalšieho vzdelávania za asistencie UEFA



Vytvorenie Zboru lektorov UEFA pre jednotlivé oblasti ďalšieho vzdelávania

Skúsenosti s Národnými futbalovými akadémiami pre kategórie U14 a U15
Prezentované tromi FA, kde bol realizovaný pilotný projekt: Arménsko, Gruzínsko, Macedónsko.
UEFA prezentovala odporučaný organizačnú štruktúru a formu realizácie tréningového procesu
a vzdelávania hráčov v akadémiách a jednotlivé FA prezentovali svoje skúsenosti, kde boli
prezentované tak silné, ako aj slabé stránky projektu, ktoré neboli jednotné:
1. nie všade najlepší hráči v akadémiách
2. nie optimálne podmienky v jednotlivých asociáciách z hľadiska priestorového vybavenia
3. náročnosť súťaženie týchto výberov (bez súťaže vs. o kategóriu vyššie)
4. nie rovnaké skúsenosti s takouto formou prípravy hráčov z hľadiska obsahového zamerania
5. výber hráčov do akadémie
6. organizácia z hľadiska dĺžky pobytu v akadémii (týždeň vs. 3-4 dni).
UEFA plánuje pokračovať v projekte a po pilotnej fáze realizovať samotný projekt s finančnou
podporou pre všetky členské FA.
Organizácia školenia trénerov UEFA Elite Youth licence
Vzhľadom na celkové zameranie workshopu prezentovali 4 asociácie, kde už dlhodobo prebieha
tento tip školenie svoje skúsenosti (Dánsko, Rakúsko, Nórsko, Holandsko).


V každej FA je rozsah výuky podstatne väčší, ako odporúča UEFA



Náklady sú veľmi vysoké, ale viac sa individualizuje prístup počas školena týchto
odborníkov



Všade ide o prípravu skutočných trénerov mládeže pre elitný futbal – výber študentov je
dôkladný a počet študentov v skupine nižší.

Praktické ukážky tréningu v akadémiách s kategóriou U15 (SR 15)
Praktické ukážky organizované UEFA boli dve.
1) Príklad tréningu v akadémii s kategóriou U15 (lektor UEFA) – zameranie najmä na kvalitu
realizácie útočných herných činností a na postupný útok
2) Príklad skupinového tréningu (lektori z akadémií, UEFA a tréner SFZ SR15: Štefaňák) – tréning
útočníkov – stredových hráčov – obrancov v skupinách
Prezentácia aktivít SFZ v oblasti vzdelávania trénerov
Táto časť pozostávala z troch prezentácií a jednej praxe, ktoré na seba nadväzovali. Všetky
prezentácie a aj prax mali veľmi kladnú odozvu.
1) Nová filozofia vzdelávania trénerov na SFZ (Pakusza) – kde sa implementujú nové požiadavky

UEFA v oblasti vzdelávania zo zohľadnením špecifík SFZ a so zapracovaním filozofie prípravy
hráčov a reprezentačných výberov SFZ
2) Filozofia prípravy mládežníckych reprezentačných výberov (Greguš) – výber hráčov
a organizácia a zameranie prípravy jednotlivých reprezentačných výberov SFZ
3) Príklad obsahu zamerania prípravy SR 18 – prechod z obrany do útoku a z útoku do obrany
(Tarkovič) – teória a prax.
Oficiálny program workshopu ukončila slávnostná večera vo štvrtok 24. septembra 2015
v reštaurácií Hrad v Bratislave.
Po organizačnej stránke sme zabezpečovali hlavne prepravu účastníkov Konferencie z Viedne
do Hotela Sheraton a späť, autobusové presuny na tréningové ukážky v NTC Senec a oficiálnu
večeru SFZ a UEFA na bratislavský hrad.
Počas workshopu sme na web stránke SFZ pravidelne informovali o dianí na konferencii
a využívali sme vzácne trénerské osobnosti na reportáže. Na zabezpečenie videí, fotografií
z kongresovej sály ako aj z praktických ukážok v NTC Senec sa podieľali viacerí pracovníci
komunikácie, PR oddelenia a SFZ Marketing.
V office UEFA boli pravidelne pracovníci TÚ SFZ, ktorí zabezpečovali rôzne požiadavky
pracovníkov UEFA (vykladanie – nakladanie kamióna, kopírovanie, tlačiareň a pod.)
Celkové hodnotenie:
Po organizačnej stránke prebehlo všetko k absolútnej spokojnosti. Pracovníci UEFA vyslovili
pochvalné slová za bezchybnú organizáciu workshopu.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu z Konferencie trénerov UEFA konanej v dňoch 21. – 25.
septembra 2015 v Bratislave.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Informácia z UEFA TEP strategického mítingu prezidentov a GS konaného
v dňoch 15.-16.9.2015 na Malte.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o organizovaní UEFA TEP strategického mítingu prezidentov a GS konaného v dňoch
15.-16.9.2015 na Malte. Svoju správu rozdelil do niekoľkých častí:
1. FIFA záležitosti.
pozícia UEFA z januára 2013
- členovia UEFA pre VV FIFA musia byť volení kongresom UEFA a len potvrdení kongresom
FIFA,
- zloženie VV FIFA – UEFA nechce ani zmenu počtu ani zloženia (zást. britských zväzov),
- kandidát na post prezidenta FIFA by mal zastávať aktívnu pozíciu a mať podporu vlastného FZ,
plus podporu 5 iných zväzov,
- mandát – UEFA navrhovala 8+4 (model MOV) a vekový limit 72 rokov v čase volieb,
na kongrese FIFA 2014 neschválené (bez diskusie),
- transparentný výber kandidátov na usporiadanie MS,
- iné – zabezpečiť dostatočný čas na diskusiu a pripomienkovanie materiálov, ktoré idú
na schválenie, hlavne transparentné financie,
- na zasadnutí VV FIFA v júli 2015 – vytvorená reformná komisia FIFA (Francois Carrard, po 2-ja
za konfederáciu – UEFA Gianni Infantino a Alasdair Bell) – rieši všetky body uvedené vyššie
a UEFA pošle svoje doporučenia v novembri na decembrové zasadnutie VV FIFA

2. UEFA záležitosti.
Časový sled udalostí: FIFA – uzávierka prihlášok pre kandidátov 26.10.2015 M. Platini kandiduje),
kongres FIFA 26.2.2016, mimoriadny kongres UEFA 25.2.2016, riadny kongres UEFA (voľba
prezidenta) – pred alebo po EURO 2016
Dnešné zloženie VV UEFA = 16 (PR+15 zástupcov FZ) + 1 žena = 17
Ktoré ďalšie subjekty by mali byť zastúpené vo VV UEFA (ECA, EPFL, FIFPro, viac žien),
Bohatá diskusia (všetci po 1, nie hráči...) Ako? Zvolení príslušnou organizáciou, potvrdení
na UEFA kongrese (jednoduchá väčšina)
- záver (väčšina) – 2 zástupcovia klubov (ECA) a plus jedna žena na začiatok stačí
- kedy? Voľby v 2016 na 3-ročný mandát
3. Súťaže.
a) klubové súťaže
Návrhy na zmeny
- dať dohromady zisk z UCL a UEL a deliť ho v pomere 1:3,3 (teraz je pomer 1:6)
- znížiť market pool o 40% a pridať za športové kritériá, plus pridať 10% pre porazených z PO
- UCL kluby +40%, UEL kluby +85%
- solidarity systém – po starom boli pevné sumy za každé kolo, teraz to bude 8,5% z celkového
koláča (doteraz sa pevné sumy rovnali 3,5%)
- navýšenie pre FZ, kt. nemajú zástupcu v skupinovej fáze z 12 na 22m EUR, zníženie pre top 5 FZ
pozn.: top 5 FZ zarobia pre UEFA 87% z TV výnosov, UEFA im rozdelí 64%, 6-15 FZ 11%-25%,
16-54 FZ 2%-11%.
- panelová diskusia – budúcnosť UCC
- formát je všeobecne dobrý, klubom zo stredných a malých FZ by pomohlo re-distribuovať ešte
viac peňazí od top 5 smerom dolu
- rozdiely medzi ligami sú veľké, UEFA ich môže pomôcť zmenšiť
- pozn.: vďaka novej zmluve (TV práva), 20 anglických klubov bude patriť medzi 30 najbohatších
klubov v Európe
b) súťaže národných tímov
- UEFA EURO kvalifikácia + Národná liga
- zostane priestor (limitovaný) pre PZ – snaha „centralizovať“ zápasy s krajinami mimo Európy, t.j.
alebo si nájdeme súpera sami, alebo nám ponúkne niečo UEFA
- Marketing workshopy:
4. Rôzne
KISS – regionálne, on-line platforma, vládne zdroje, vzdelávací program (CFM), mládežnícke
turnaje, individuálna pomoc (one-to-one basis) – zaujímavé (pr. pomohli Andorre vybrať logo)!!!
marketing awards, EQ marketing support program (streaming-FRM-digital)!
- nový program GROW 2020 (image, participation, engagement, revenues) – 6 FZ = pilotné (AZE,
POR, SLO, MKD, NIR, MLT...)
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu z UEFA TEP strategického mítingu prezidentov
a generálnych sekretárov konaného v dňoch 15. – 16. 9. 2015 na Malte.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ Ladislavovi Gádošimu,
ktorý predstavil návrh na udelenie strieborných odznakov SFZ pre dlhoročných funkcionárov ZsFZ,

ktorí sa v tomto období dožívajú životných jubileí.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje udelenie strieborných odznakov p. Rudolfovi Hanákovi a Miroslavovi
Macovi.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Schvaľovanie návrhu dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci týkajúcej sa najvyššej
mužskej ligovej súťaže vo futbale na území SR uzatvorenej podľa § 51 a nasl. Občianskeho
zákonníka.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že dodatok sa navrhuje s cieľom zosúladenia
vzájomných finančných vzťahov vzniknutých medzi SFZ a ÚLK v súvislosti s pohľadávkou
na výplatu výnosov z televíznych, vysielacích a marketingoch práv reprezentácie SR, ktoré má SFZ
vyplatiť ÚLK a jej znížením o sumu plnenia voči II. futbalovej lige za sezóny 2014/2015
a 2015/2016, spolu v sume 87.120 €, ktoré má ÚLK vyplatiť SFZ. Okrem schválenia VV SFZ je
potrebné aj schválenie prezídia ÚLK, ktoré sa uskutoční dňa 7.10.2015.
Súčasťou materiálu bolo aj schvaľovanie súvisiacej zmluvy o prevode správy zábezpek futbalových
klubov na registráciu profesionálnych hráčskych zmlúv.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci týkajúcej sa najvyššej
mužskej ligovej súťaže vo futbale na území SR uzatvorenej podľa § 51 a nasl. Občianskeho
zákonníka.
2) VV SFZ schvaľuje Zmluvu medzi SFZ a ÚLK o prevode správy zábezpek futbalových
klubov na registráciu profesionálnych hráčskych zmlúv.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: Diskusia.
Neodzneli žiadne diskusné príspevky.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 6. októbra 2015 v Bratislave:
Uznesenie č. 138/15 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment
Uznesenie č. 139/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 140/15 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ schvaľuje deň 15. október 2015 ako konečný termín na záväzné vyjadrenie Mesta Dolný
Kubín k účasti v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov pri
dodržaní všetkých náležitostí vyplývajúcich z príslušných smerníc SFZ a UEFA, uznesenia vlády
SR, ako aj doposiaľ predložených podmienok zo strany SFZ pre splnenie účelu realizácie projektu.
V prípade odstúpenia mesta Dolný Kubín z projektu, VV SFZ súhlasí so zapojením mesta Žiar nad
Hronom do procesu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov.
3) VV SFZ schvaľuje deň 30. november 2015 za konečný termín na uzatvorenie zmlúv o spolupráci
medzi SFZ a subjektami, ktoré majú odsúhlasený projekt výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov svojimi orgánmi (mestské zastupiteľstvá v prípade miest resp.
predstavenstiev v prípade spoločností), no doposiaľ tieto zmluvy neuzatvorili (Prievidza, Trenčín,
Dunajská Streda, Košice, Dolný Kubín, Banská Bystrica, Nitra).
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 141/15 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zriadenie záložného práva na NTC Senec za účelom prijatia úveru
od SZRB.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 142/15 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2016 so zmenou.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 143/15 VV SFZ:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu Štatútu siene slávy slovenského futbalu na novembrové
zasadnutie.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 144/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu o certifikačnom audite a ďalšom vývoji klubového licenčného
systému SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 145/15 VV SFZ:b
1) VV SFZ schvaľuje deň 24.11.2015 za posledný termín na zasielanie prihlášok pre dejisko finále
Slovnaft cupu súťažného ročníka 2015/16.
2) VV SFZ schvaľuje minimálne požiadavky na infraštruktúru štadióna pre finále Slovnaft Cupu
súťažného ročníka 2015/16.
3) VV SFZ berie na vedomie informáciu o systéme žrebovania Slovnaft cupu.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 146/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 147/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu futbalnet.sk.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 148/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o vzdaní sa člena KŠI SFZ p. Jozefa Chocholouša.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 149/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie september 2015.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 150/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu z Konferencie trénerov UEFA konanej v dňoch 21. – 25.
septembra 2015 v Bratislave.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 151/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu z UEFA TEP strategického mítingu prezidentov
a generálnych sekretárov konaného v dňoch 15. – 16. 9. 2015 na Malte.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 152/15 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje udelenie strieborných odznakov p. Rudolfovi Hanákovi a Miroslavovi Macovi.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 153/15 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh dodatku č. 2 k zmluve o spolupráci týkajúcej sa najvyššej mužskej
ligovej súťaže vo futbale na území SR uzatvorenej podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka.
2) VV SFZ schvaľuje Zmluvu medzi SFZ a ÚLK o prevode správy zábezpek futbalových klubov
na registráciu profesionálnych hráčskych zmlúv.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
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