Zápisnica č. 10/15 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 3. novembra
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
Petr Kašpar – 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:

-

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
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Zsolt Pakusza – manažér vzdelávania trénerov

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.
4. Informácia o výsledku súťaže SFZ a UEFA na výber dodávateľa v projekte
výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV.
5. Prerokovanie návrhu na ustanovenie nezávislého audítora SFZ a SFZ Marketing,
s.r.o. pre kalendárny rok 2015.
6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov.
7. Ustanovovanie člena KŠI SFZ.
8. Schvaľovanie návrhu Dohody o odmene hráčok a realizačného tímu
reprezentácie žien SR "A"za kvalifikačný cyklus UEFA Women's EURO 2017.
9. Informácia o príprave projektu reorganizácie súťaží SFZ.
10. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
október 2015.
11. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.
12. Diskusia.
K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku zasadnutia predstavil návrh
programu a dal o ňom hlasovať.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
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 zo
zisteniami členov VV SFZ a v prípade potreby navrhnúť odôvodnené úpravy.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Milan Lešický
Úloha splnená.
Smernica SFZ pre vzdelávanie trénerov bola predložená VV SFZ ajo samostatný bod programu.
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 určených 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. 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
Úloha trvá v bode 3.
K bodu 3: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval, že výkonný výbor ZsFZ na svojom rokovaní dňa 20.10.2015
hlasovaním rozhodol, že doporučuje SFZ, aby po oficiálnom odstúpení mesta Topoľčany bolo do
predmetného projektu ako jeho nástupca zaradené mesto Sereď.
Ďalej informoval o liste Mesta Dolný Kubín, v ktorom primátor požiadal SFZ na odpoveď na
niektoré odborné otázky týkajúce sa realizácie projektu. V uvedenom liste primátor potvrdil, že
účasť Mesta Dolný Kubín v projekte bude schvaľovaný mestským zastupiteľstvom dňa 5. novembra
2015.
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 poveruje prezidenta SFZ, aby rokoval na úrovni vlády SR (s ministrom MŠVVaŠ)
o zmene uznesenia vlády SR č. 402 z 10. júla 2013 tak, aby bolo mesto Topoľčany nahradené v
projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov mestom Sereď.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1 (K. Belaník)
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Informácia o výsledku súťaže SFZ a UEFA na výber dodávateľa v projekte
výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Opäť odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ
Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval o výsledku súťaže SFZ a UEFA na výber dodávateľa v projekte
výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV. Členov VV SFZ
oboznámil s nasledujúcimi skutočnosťami:
1. V dňoch 15.-17.7.2015 sa konala návšteva konzultanta UEFA pre umelé trávniky p. Kellera, ktorej
cieľom bola obhliadka 8 lokalít budúcich ihrísk s umelou trávou (mestá Hlohovec, Nitra, Bánovce
nad Bebravou, Považská Bystrica, Snina, Vysoké Tatry, Krásno nad Kysucou, Šamorín a Bratislava
– Petržalka), analýza miestnych geologických podmienok (skladba podložných vrstiev) a posúdenie
projektovej dokumentácie spodnej stavby, pokiaľ už táto bola budúcim partnerom spracovaná.
2. Na základe návštevy a v súlade so zámerom projektu boli zo strany UEFA spracované v spolupráci
so SFZ podklady pre vypísanie tendra na výber dodávateľa umelého trávnika a jeho inštalácie v 4
vopred neurčených lokalitách. Predmetný tender bol vypísaný UEFA 12.8.2015.

3. Na základe predložených ponúk (celkom 6) odporučil konzultant UEFA s ohľadom na posúdenie
ceny, kvality a referencií výrobcu trávnika, resp. realizačnej firmy rokovať SFZ so zástupcami 3
uchádzačov - spoločností (LIMONTA, POLYTAN a GREENFIELDS).
4. Aj s ohľadom na to, že v roku 2015 by SFZ chcel v spolupráci s partnermi v jednotlivých mestách
(Bánovce nad Bebravou, Považská Bystrica a Vysoké Tatry), kde intenzívne prebiehajú práce na
spodnej stavbe budúcich futbalových ihrísk, realizovať dodávku a inštaláciu 3 ihrísk s umelou trávou, čo by nebolo z časového a kapacitného hľadiska možné zabezpečiť jednou spoločnosťou, dohodli sa zástupcovia SFZ na základe rokovaní s predstaviteľmi jednotlivých spoločností na uzatvorení rámcových zmlúv o dielo s 2 spoločnosťami (LIMONTA, POLYTAN – výrobcovia trávnikov)
a ich partnermi (SPORT REAL, SPORTECH - dodávatelia), v oboch prípadoch na 4 ihriská.
5. Výsledná cena (bez DPH) bola na základe tendra stanovená pre jednotlivé varianty nasledovne:
umelý trávnik 7920m2 bez podložky (výška vlasu 60mm) = 165.000,- EUR
umelý trávnik 7920m2 s prefabrikovanou podložkou (výška vlasu 40mm) = 190.000,EUR
umelý trávnik 7920m2 s elastickou liatou podložkou (výška vlasu 40mm) = 215.000,- EUR





Aktuálne prebieha príprava a podpis zmlúv o spolupráci a financovaní výstavby ihrísk s umelou
trávou medzi SFZ a partnermi v 3 vyššie uvedených mestách, ako aj príprava rámcových zmlúv
s úspešnými uchádzačmi.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledku súťaže SFZ a UEFA na výber dodávateľa v
projekte výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Prerokovanie návrhu na ustanovenie nezávislého audítora SFZ a SFZ Marketing,
s.r.o. pre kalendárny rok 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh Zmluvy o audite pre SFZ a SFZ
Marketing, s.r.o. a predložil členom VV SFZ návrh, aby Konferencii Konferencii SFZ odporučili
ustanoviť za audítora pre rok 2015 Ing. Editu Čechovú.
Ing. Edita Čechová vykonáva v SFZ a v SFZ Marketing, s.r.o. audit už viac ako 6 rokov, jej
spolupráca s ekonomickým oddelením je hodnotená veľmi kladne. Súčasťou spolupráce je aj
daňové poradenstvo. Menovaná získala za predchádzajúce obdobie prehľad o hospodárení SFZ
a SFZ Marketig, s.r.o. Sú s ňou veľmi dobre skúsenosti v oblasti daňového a účtovného
poradenstva.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča Konferencii SFZ ustanoviť za nezávislého audítora SFZ a SFZ Marketing,
s.r.o. pre kalendárny rok 2015 Ing. Editu Čechovú.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo manažérovi pre vzdeávanie trénerov
Zsoltovi Pakuszovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie
trénerov.
Novelizácia vyplývala z uznesenia VV SFZ, ktorým jeho členovia poverili GS SFZ a zástupcu
trénerov, aby zvolali panel expertov pre vzdelávanie trénerov. Ten mal preskúmať 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.
Nakoľko sa v predloženom texte objavilo niekoľko technicko-legislatívnych nedostatkov, rozhodli
sa členovia VV SFZ tento bod preložiť na decembrové zasadnutie.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie
trénerov na decembrové zasadnutie.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Ustanovovanie člena KŠI SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ, ktorý informoval, že na
predchádzajúcich zasadnutiach VV SFZ brali jeho členovia na vedomie písomné oznámenie dvoch
členov KŠI SFZ o ukončení činnosti zo zdravotných dôvodov.
Nakoľko pri realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov ide o
citeľné oslabenie v komisii, jej predseda p. Ladislav Lipták predložil GS SFZ návrh na ustanovenie
nového člena KŠI SFZ. Išlo o p. Romana Horáka.
Po krátkom predstavení kandidáta hlasovali členovia VV SFZ o jeho ustanovení do funkcie.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ ustanovuje p. Romana Horáka za člena KŠI SFZ.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Schvaľovanie návrhu Dohody o odmene hráčok a realizačného tímu reprezentácie
žien SR "A"za kvalifikačný cyklus UEFA Women's EURO 2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ, ktorý informoval, že tak ako to
bolo v prípade mužskej futbalovej reprezentácie, keď pred začiatkom kvalifikácie boli navrhnuté a
odsúhlasené odmeny pre hráčov a realizačný tím v prípade postupu, bolo urobené rozhodnutie, aby
bola obdobným spôsobom motivovaná i ženská futbalová reprezentácia.
Cieľová odmena získaná od UEFA vo výške 100.000 eur za postup na ME 2017 v Holandsku bude
hráčkam a realizačnému tímu reprezentácie žien „A“ rozdelená nasledovne:
hráčky a realizačný tím – 75.000 eur

SFZ – činnosť – 25.000 eur
Výška odmeny jednotlivým hráčkam a členom realizačného tímu z uvedenej sumy bude určená
trénerom reprezentácie. Tento návrh vzišiel zo spoločnej dohody prezidenta SFZ, reprezentačného
trénera žien „A“ a zástupkyne hráčok.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Dohody o odmene hráčok a realizačného tímu reprezentácie žien SR
"A"za kvalifikačný cyklus UEFA Women's EURO 2017.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9: Informácia o príprave projektu reorganizácie súťaží SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o rokovaní predstaviteľov SFZ ohľadom hľadania optimálneho modelu súťaží II. ligy,
ktoré sa konalo dňa 20.10.2015 v sídle SFZ.
Prítomní: zástupcovia SFZ a ŠTK SFZ (J. Kliment, M. Vojtek, P. Dedík, V. Medveď a J. Panák, Š.
Olšavský).
Zo stretnutia vzišli návrhy pre možný model súťaže SFZ na úrovni SFZ a Reg. FZ:
1. Model súťaže
Schéma 1. (jedna skupina II. ligy a dve skupiny III. ligy / štyri regionálne súťaže)
- tento model súťaží by pozostával z jednej skupiny II. ligy s tým, že by na ňu nadväzovali dve
skupiny III. ligy na úrovni riadenia SFZ a až potom následne štyri najvyššie regionálne súťaže
Schéma 2. (jedna skupina II. ligy / štyri regionálne súťaže)
- tento model súťaže by pozostával z jednej skupiny II. ligy s tým, že by na ňu priamo nadväzovali
najvyššie regionálne súťaže (III. ligy)

2. Zdôvodnenie
Ukazuje sa , že v súčasnom ako aj v budúcom období nie je dlhodobý predpoklad, aby FK plnili
požadované ekonomické, infraštrukturálne a ostatné kvalitatívne požiadavky pre najmenej dve
najvyššie futbalové súťaže na Slovensku. Pre porovnanie aktuálne používaných modelov súťaží
v krajinách UEFA bola spracovaná tabuľka s vybratými údajmi.
(viď tabuľka č.2 = Počet obyv./HDP/počty FK v I. a II. lige v krajinách EÚ)

3. Počty družstiev v jednotlivých súťažiach
- počas diskusie bol odprezentovaný jednohlasný názor, že II. liga by mala byť ustanovená ako
jednoskupinová súťaž a to v nasledovných možných variantoch počtov družstiev v súťaži:
Pre schému č.1:
a.) s počtom 10 účastníkov (tzv. 4-kolový hrací systém (každý FK s každým) = 36 kôl) a
následne s počtom po 16 účastníkov v každej z dvoch skupín III. ligy ( po 30 kôl)
b.) s počtom 12 účastníkov (tzv. 3-kolový hrací systém (každý FK s každým) = 33 kôl) a
následne s počtom po 16 účastníkov v každej z dvoch skupín III. ligy ( po 30 kôl)
Pre schému č.2:
a.) s počtom 16 účastníkov (tzv. 2-kolový hrací systém (každý FK s každým) = 30 kôl)
b.) s počtom 18 účastníkov (tzv. 2-kolový hrací systém (každý FK s každým) = 34 kôl)
4. Barážové stretnutia / priamy postup do vyššej súťaže
- pre zvýšenie súťaživosti by sa malo uvažovať o zavedení barážových stretnutí (doma/vonku) do
hracieho systému I. a II. ligy a to medzi predposledným družstvom umiestneným v I. lige a druhým
družstvom v konečnom poradí II. ligy
- bolo jednohlasne skonštatované, že víťaz každej súťaže (II. liga / III. liga) bude mať nárok na
priamy postup do vyššej súťaže
V diskusii zazneli okrem iného aj nasledovné podnety a konštatovania:
- diskutujúci účastníci sa počas svojho jednania zhodli na tom, že najvhodnejšou
alternatívou pre súťaže SFZ bude v tomto, ako aj v nasledujúcom období niekoľkých (8-10)
rokov vytvorenie a súťaženie v rámci jednej skupiny II. ligy s počtom účastníkov
maximálne 12 družstiev a dvoch skupín III. ligy s počtom po 16 účastníkov v každej
skupine (Západ, Východ)

Závery rokovania:
-

bolo skonštatované, že pre prípravu a odsúhlasenie reorganizácie je potrebné vykonať
v nasledovných postupných krokoch:
a.)
informovať rokovanie VV SFZ (v mesiaci November 2015),
b.)
spracovať podklad pre pracovnú skupinu a odsúhlasiť návrh reorganizácie II. ligy a
nadväzné súťaže SFZ (najneskôr v mesiac Apríl 2016)
c.)
odsúhlasenie reorganizácie súťaží na Konferencii SFZ (najneskôr v mesiac Jún 2016)

-

za doriešenie detailov navrhovanej reorganizácie (termínová listina, hrací systém pravidlá
postupov a zostupov, ...) bude zodpovedná pracovná skupina pre prípravu reorganizácie II.
ligy

Na odsúhlasenie predpokladanej reorganizácie súťaže II. ligy je potrebné na základe Stanov SFZ
zvolať Konferenciu SFZ a to ešte pred začiatkom nového súťažného ročníka (najneskôr 30.6.2016).
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave projektu reorganizácie súťaží SFZ.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
október 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ, ktorý informoval o odohraných
zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie október 2015.
SR A:

SR U21:

SR U19:

SR U17:

SR U16:

SR U15:

SR ženy A:

SR ženy U19:

SR ženy U17:

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie október 2015.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval že v období medzi riadnymi zasadnutiami
VV SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam, konkrétne hlasovanie č. 08/15 vo veci
schvaľovania návrhu Smernice klubového licenčného systému SFZ - vydanie 2015.
Členovia VV SFZ mali možnosť zasielať svoje stanoviska v termíne do 26. októbra 2015 na adresu
jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:
Schvaľujem návrh Smernice klubového licenčného systému SFZ - vydanie 2015,
alebo
Neschvaľujem návrh Smernice klubového licenčného systému SFZ - vydanie 2015,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu Smernice klubového licenčného systému
SFZ - vydanie 2015.

Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov VV SFZ, všetci 9 hlasovali formou "schvaľujem".
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 v období medzi
riadnymi zasadnutiami VV SFZ.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho:
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Diskusia.
Bez príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 3. novembra 2015 v Bratislave:
Uznesenie č. 154/15 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment
Uznesenie č. 155/15 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ poveruje prezidenta SFZ, aby rokoval na úrovni vlády SR (s ministrom MŠVVaŠ) o
zmene uznesenia vlády SR č. 402 z 10. júla 2013 tak, aby bolo mesto Topoľčany nahradené v
projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov mestom Sereď.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 156/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledku súťaže SFZ a UEFA na výber dodávateľa v
projekte výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 157/15 VV SFZ:
VV SFZ odporúča Konferencii SFZ ustanoviť za nezávislého audítora SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
pre kalendárny rok 2015 Ing. Editu Čechovú.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 158/15 VV SFZ:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov na
decembrové zasadnutie.

1 : ihne
Z: Joze F K I imeni
jtznesenie ¨ . 159/15 YV SFZ:
yV SEZ tIStallOVUje [L Roiuaiia I lOrÆkU

ZH

¨ IeIU K l SEZ.

T: ihned
Z: Jozef K iment
Uznesenie ¨ . 160/15 YV SF1:
VV SEZ sehvaFtije nœvrh Dohody o odrnene hrœčok a real izačnØho t rnu reprezentœcie ien SR
A ZLI kvali flkačn cyklus UEFA Womer s IEUR() 201 7.
: ihned
Z: Jozef Kliment
[!znesenie ¨ . 161/15 VV SFZ:
VV SEZ bene na vedornie infbrmÆeiu o pr prave projektu reorganizÆcie sœ a SFZ.
I : ihned
Z: Jozef Kliment
Uznesenie ¨ . 162/15 YV SEZ:
VV SEZ bene na vedomie intbrrnœeiu o odohran eh zÆpasoeh neprezentačn ch dru stiev SR za
ohdohie oktÆher 2015.
1 : ihned
Z ..Ioze KlimenL
Uzneseiiie ¨ . 163/15 VY SEZ:
VV SPZ bene na vcdomie n lbrmœciu o v sledkoch Ii lasovania per rol lam v obdob medzi riadnym
zusud n t t a mi yV SPZ.
T: ihnc
Z: Jozef Kliment
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.Ja oslav Ryh˜ uky
ny expert/projektov mana Ør SPZ

Jozef Kliinen
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