Zápisnica č. 11/15 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 4. decembra
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
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:

Pavel Halabrín - zástupca ÚLK

Prizvaní:

Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
Mária Berdisová – právnička Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Milan Malatinský – reprezentačný tréner SR U19
Ladislav Hudec - reprezentačný tréner SR U17
Branislav Petrovič – reprezentačný tréner SR WU19 a SR WU17

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Kontrola plnenia uznesení.
Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 a SR U17.
Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 a SR WU17.
Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
6. Schvaľovanie návrhu na zámenu pozemkov medzi SFZ a Mestom Poprad
za účelom budovania NTC Poprad v súlade so zmluvou o spolupráci.
7. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných
zmenách v kluboch.
8. Schvaľovanie návrhu Koncepcie prijímacích skúšok organizovaných SFZ
pre vzdelávanie trénerov UEFA „A“ a „UEFA PRO“ licencie.
9. Schvaľovanie návrhu Štatútu siene slávy slovenského futbalu.
10. Schvaľovanie návrhu na dejisko finále a zmenu termínu uskutočnenia finále
Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2015/16.
11. Schvaľovanie návrhu programu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2016.
12. Informácia o stanovisku FIFA k Registračnému a prestupovému poriadku SFZ.
13. Prerokovanie možnosti použitia finančných prostriedkov určených na odmenu
predsedu ObFZ Považská Bystrica na iný účel v zmysle žiadosti predsedu ObFZ
Považská Bystrica.
14. Informácia k schvaľovanému návrhu Zákona o športe.
15. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
november 2015.
16. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi

zasadnutiami VV SFZ.
17. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
18. Schvaľovanie návrhu na prevod nehnuteľností zo Slovenského združenia telesnej
kultúry v likvidácii na SFZ.
19. Schvaľovanie návrhu nového systému odmeňovania sekretárov RFZ a ObFZ
a odmeňovania matrikárov RFZ.
20. 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. Požiadal o zmenu poradia bodov, nakoľko bod s názvom
„Schvaľovanie návrhu na prevod nehnuteľností zo Slovenského združenia telesnej kultúry
v likvidácii na SFZ “ súvisel s podaním na kataster nehnuteľností a zamestnanec SFZ čakal
na prijatie uznesenia, a preto bol tento bod presunutý na začiatok.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.
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 právny expert a projektový manažér SFZ Jaroslav Rybánsky.
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.
predstavenstvá 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.
Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a
štadiónov bola predložená ako samostatný bod programu.

modernizácie futbalových

Uznesenie č. 158/15 VV SFZ:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov
na decembrové zasadnutie.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Úloha trvá.
Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov bude predložené až
po schválení výhlášky k zákonu o športe, ktorá ovpyvní aj konečné znenie predpisu SFZ.
Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.
K bodu 3: Schvaľovanie návrhu na prevod nehnuteľností zo Slovenského združenia telesnej
kultúry v likvidácii na SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právničke LPO SFZ Márii Berdisovej,
ktorá informovala, že n akoľko došlo k zmene techniky procesu vysporiadania vzájomných vzťahov
SFZ a SZTK, namiesto darovacej zmluvy, ktorou mali byť na SFZ prevedené všetky nehnuteľnosti
schválené VV SZTK a
VV SFZ, po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, prevod
nehnuteľností bude realizovaný dvoma kúpnymi zmluvami a darovacou zmluvou, a to v závislosti
od zostatkovej hodnoty jednotlivých nehnuteľností s tým, že pohľadávka SFZ na splatenie pôžičky
poskytnutej SZTK v decembri 2013 bude započítaná voči kúpnej cene nehnuteľností a
nebude
odpustená na základe kvitancie. Uvedeným postupom sa ekonomicky ani právne nemení postavenie
SFZ a úprava vzájomných vzťahov bola dohodnutá najmä z dôvodu transparentnosti finančných
transakcií z pohľadu audítorov oboch subjektov.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje prevod nehnuteľností zo Slovenského združenia telesnej kultúry
v likvidácii na SFZ.
2) VV SFZ udeľuje prezidentovi SFZ mandát na podpis kúpnych zmlúv a darovacej zmluvy,
za účelom prevodu vlastníctva pozemkov (vymedzených v týchto zmluvách) zo SZTK na SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 4: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 a SR U17.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U19
Milana Malatinského, ktorý vyhodnotil činnosť reprezentácie SR U19 v kvalifikácii.

p.

I. kolo kvalifikácie ME (Rusko):
Rusko "19" - Slovensko "19" 1:1 (0:0)
Góly: 69. Obolski- 90+. Greif
SLOVENSKO "19”: Greif, Šulek /46.Ďurek/, Laczko, Horník, Hancko – Kopičár /87Šalata/, Mihá lik – Jirka, Krč /72.Balaj/, Špalek – Mráz
Nórsko ”19”- Slovensko ”19” 2:2 (1:0)
Góly: 21., 86. Samuelson /oba z 11m/ - 57. Balaj, 65. Bénes /11m/
SLOVENSKO ”19”: Greif, Ďurek, Laczko, Horník, Hancko, Kopičár /46.Krč/, Mihálik /90. Šalata/Jirka, Bénes, Špalek – Mráz

S.Írsko ”19”- Slovensko ”19” 0:2 (0:1)
Góly: 26. Laczko, 89. Bénes
SLOVENSKO ”19: Jakubech – Špalek, Laczko /46. Šalata/, Horník, Hancko – Kopičár /90.+2.
Jančo/, Mihálik – Jirka, Bénes, Vajs /90.+4. Mráz/ - Balaj
Milan Malatinský:
Veľmi náročný kvalifikačný turnaj po športovej, ale i organizačnej stránke. Prvý zápas s Ruskom
bol kvôli počasiu odložený o deň neskôr, tým pádom sa celý rámcový program menil prakticky
denne. Posúvali sa termíny i miesta tréningov, ale náš tím bol mentálne silný a so všetkými okol
nosťami si poradil na výbornú, čoho výsledkom bol postup do ďalších bojov v Elite round.

-

Nasledne členovia VV SFZ privítali na zasadnutí reprezentačného trénera SR U17 p. Ladislava
Hudeca, ktorý vyhodnotil činnosť reprezentácie SR U17 v kvalifikácii.
l. kolo kvalifikácie ME (Maďarsko):
Slovensko - Gruzínsko 4:3 (1:1)
góly: 22. Gerebenits, 55. Vician, 59. Vaško, 80+1 Kopas - 10. Kavtaradze 11m, 66. Ninua, 71.
Kharabadze
SR U17: Valach - Majdan, Špiriak, Vaško, Lacko - Kopas, Bednár(76.Brenkus) – Tomič (66.
Kráľovič), Vician (72. Beďaťš), Guláš - Gerebenits
Slovensko- Maďarsko 1:1 (0:1)
góly: 80+3 Almási - 24. Virág z11m
SR U17: Valach – Majdan, Špiriak, Vaško (58. Almási), Lacko – Kopas (43. Brenkus), BeďaťšTomič, Vician, Guláš (12. Sluka) - Gerebenits
Slovensko- Rumunsko 1:1(0:1)
góly: 80+3 Almási – 10. Craiu
SR U17: Valach- Majdan, Špiriak (63. Almási), Dybala, Lacko - Kopas, Beďaťš – Tomič, Vician
(47. Brenkus), Sluka - Gerebenits (68. Bednár)
Ladislav Hudec:
Primárny cieľ družstvo splnilo, čo je veľmi dôležité pre ďalší priebeh boja o majstrovstvá Európy.
Treba vysoko vyzdvihnúť morálku mužstva, čo sme vlastne dokázali pri strelených góloch
v záveroch zápasov. Chémia medzi hráčmi bola dobrá, preto som aj nominoval viacerých hráčov
Žiliny. Celkove sme boli vyrovnaným súperom pre mužstvá v
našej skupine, nemali sme ale
výnimočnejších pár hráčov ako mali Gruzínci alebo Rumuni. Treba ale spomenúť brankára Valacha
a mladého Gerebenitsa, ktorí majú svoju kvalitu. Okrem hráča Dominika Guláša nemáme veľmi
veľa rýchlostných typov ani v domácej súťaži a hlavne v našej lige. Nie sme nútení hrať rýchlo
s loptou, čo sa ukázalo v tejto skupinovej fáze ako náš nedostatok.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 a SR U17.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 a SR WU17.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR WU19
a WU17 p. Branislava Petroviča, ktorý vyhodnotil činnosť svojich družstiev.
I. kolo kvalifikácie ME Rumunsko WU17:
Slovensko – Švédsko 1:3 (0:1)
Slovensko – Rusko 0:3 (0:2)
Slovensko – Rumunsko 5:0 (1:0)
Branislav Petrovič:
Kvalifikačná skupina WU 17 bola po losovaní považovaná za najťažšiu, akú sme kedy dostali.
Napriek tomu sme išli vzhľadom ku skúsenostiam dievčat (olympijske hry 1999) s
veľkým
odhodlaním postúpiť na Elite round. Herný prejav družstva nebol zlý. Ukázali sme schopnosť hrať
proti silným tímom (Švédsko z časti aj Rusko). Dobre sme bránili, aj prechodová fáza bola vzhľadom
na individuality (Šurnovská, Mikolajová, Kopčová) veľmi slušná. Najväčší problém nám robili
individuálne chyby, po ktorých sme inkasovali zbytočné góly. Podarilo sa nám odstrániť slabšiu
výkonnosť brankárok a hlavne Mochnacká vynikala svojou suverenitou v bráne. Je vidno jej rast
vďaka systematickej práci v klube (Bardejov, brankárske kempy pre reprezentačné brankárky).
Skutočnosť ukázala, že jedine tvrdosť súpera (Rusko) nám robí obrovské problémy. V ofenzíve bola
tradičným ťahúňom Mikolajová so Šurnovskou, ktoré boli tvorkyňami hry, hoci očakávania vzhľadom
na to, že majú skúsenosti aj s WU19 boli omnoho väčšie. Pozitívne hodnotím strelecké prebudenie
Bogorovej (ročník 2000). V defenzíve sme veľmi nepresvedčili, keď v rozhodujúcich momentoch
(Vagaská, Herbríková) nezvládli herné situácie, po ktorých padli rozhodujúce góly. Treba vyzdvihnúť
Lukáčovú, ktorá ako nováčik s minimálnymi skúsenosťami, sa vynikajúco zhostila postu krajnej
obrankyne a častokrát bola príkladom pre ostatné hráčky. Napriek nepriaznivým výsledkom sa
potvrdilo, že väčšina hráčok bola dobre pripravená. Dokázali sme sa presadiť technicky, dobre sme
kombinovali, dokázali sme si vytvárať gólové príležitosti, ale ako sa ukázalo úspešné zakončenie
v psychicky ťažkých zápasoch, ale aj kondičná pripravenosť je rozhodujúcim faktorom pre úspešnosť
v zápasoch. Celkovo hodnotím turnaj známkou 8.

Reprezentácia SR WU19 nehrá kvalifikáciu na ME, nakoľko záverečný turnaj ME usporiada
Slovensko v dňoch 19.-31. júla 2016, tým pádom sa stáva jeho automatickým účastníkom.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie v yhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 a SR
WU17.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 6: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o
najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa
udiali od poslednej informácie poskytnutej členom VV SFZ.
1. SFZ odsúhlasil projektovú dokumentáciou (štúdiu) rekonštrukcie futbalového štadióna
v Trenčíne pre štadión kategórie UEFA 4.
2. SFZ predložil ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o zmenu uznesenia
vlády SR v súvislosti s nahradením Mesta Topoľčany Mestom Sereď a nahradením Mesta
Dolný Kubín Mestom Žiar nad Hronom.
3. SFZ podpísal nasledujúce zmluvy o spolupráci s uvedenými partnermi:


DAC Aréna, a.s. (štadión v Dunajskej Strede) dňa 30.10.2015



Košická futbalová aréna, a.s. (štadión v Košiciach) dňa 11.11.2015



Nitrianska investičná, s.r.o. (štadión v Nitre) dňa 18.11.2015



Správa mestského majetku, s.r.o. (štadión v Skalici) dňa 18.11.2015



AS Trenčín, a.s. (štadión v Trenčíne) dňa 18.11.2015

4. SFZ rokuje o podmienkach zmluvy o
a Sereď.

spolupráci s partnermi v mestách Žiar nad Hronom

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie
o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zámenu pozemkov medzi SFZ a Mestom Poprad
za účelom budovania NTC Poprad v súlade so zmluvou o spolupráci.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 7.9.2015
schválil uznesením č. 122/15 návrh zmluvy o
spolupráci medzi mestom Poprad a SFZ, ktorej
predmetom je vymedzenie vzájomných práv a
povinností v súvislosti s realizáciou ďalšieho
budovania areálu NTC SFZ v Poprade, ako aj rámcových podmienok užívania areálu zo strany
futbalového klubu FK Poprad.
Na základe uvedenej zmluvy bola následne pripravená zmluva o
zámene pozemkov medzi SFZ
a Mestom Poprad, na ktorých Mesto Poprad vybuduje v tesnej blízkosti štadióna parkovacie plochy
a SFZ vybuduje v areáli NTC Poprad tréningového ihrisko s trávnatým povrchom.
Aby bolo možné vykonať samotnú zámenu pozemkov medzi SFZ a
Mestom Poprad vkladom
do katastra nehnuteľností, je potrebné, aby VV SFZ schválil uznesenie o
zámene pozemkov
s uvedením podrobnej špecifikácie nehnuteľností, ktoré sú predmetom zámeny.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ schvaľuje návrh na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Slovenského futbalového
zväzu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - Ružinov (LV č. 2127) v katastrálnom území
Spišská Sobota, obec Poprad, a to:
2
 časť pozemku parc. č. KN-C 286/1, ostatná plocha o výmere 1850 m
, LV č. 2127,
oddelená geometrickým plánom č. 36444499-13/2015 ako parc. č. 286/21; na pozem-ku
viazne vecné bremeno: „Zriaďuje sa vecné bremeno na budovu s. č. 1398 na parc. KNC
285 a pozemky parc. KNC 285, 286/1 spočívajúce v povinnosti kupujúceho zachovať
účelové určenie predmetných nehnuteľností na telovýchovu a šport a časovo
neobmedzené vecné bremeno spočívajúce v povinnosti kupujúceho strpieť bezodplatné
užívanie nehnuteľností Mestom Poprad a Futbalovým klubom Poprad, poskytnutie
predmetných nehnuteľností jedenkrát ročne na usporiadanie kultúrnych, športových
a iných podujatí organizovaných Mestom Poprad, poskytnutie infraštruktúry
futbalového štadióna Futbalovému klubu Poprad, Športová 2, 058 01 Poprad podľa V
3011/12“, pričom všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností je stanovená znalcom
Ing. Milanom Valkom, znaleckým posudkom č. 28/2015 vo výške 75 739,00 €,
2
 časť pozemku parc. č. KN-C 286/1, ostatná plocha o výmere 4266 m
, LV č. 2127,
oddelená geometrickým plánom č. 36444499-13/2015 ako parc. č. 286/20; na pozem-ku
viazne vecné bremeno: „Zriaďuje sa vecné bremeno na budovu s. č. 1398 na parc. KNC
285 a pozemky parc. KNC 285, 286/1 spočívajúce v povinnosti kupujúceho zachovať
účelové určenie predmetných nehnuteľností na telovýchovu a šport a časovo
neobmedzené vecné bremeno spočívajúce v povinnosti kupujúceho strpieť bezodplatné
užívanie nehnuteľností Mestom Poprad a Futbalovým klubom Poprad, poskytnutie
predmetných nehnuteľností jedenkrát ročne na usporiadanie kultúrnych, športových
a iných podujatí organizovaných Mestom Poprad, poskytnutie infraštruktúry
futbalového štadióna Futbalovému klubu Poprad, Športová 2, 058 01 Poprad podľa V
3011/12“, pričom všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností je stanovená znalcom
Ing. Milanom Valkom, znaleckým posudkom č. 28/2015 vo výške 174 650,04 €,
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad (LV č. 1) v katastrálnom území Spišská Sobota,
obec Poprad, a to:
2
 časť pozemku parc. č. KN-C 218, ostatná plocha o výmere 347 m
, pozemok sa
nachádza v Ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota; na pozemku
viazne vecné bremeno: „Zriaďuje sa vecné bremeno na parc. č. 218, 219/1, 1792,
1787/1, 225, 1789, 1817, 1787/1, 1816, 1815, 265, 1821, 1813, 1406/1, 1372, 1814, 1394/1,
1394/2, 1395, 1394/4 v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s. - zriaďovať
a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, Z 3318/06“,
2
 časť pozemku parc. č. KN-C 219/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1049 m
,
pozemok sa nachádza v Ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota;
na pozemku viazne vecné bremeno: „Zriaďuje sa vecné bremeno na parc. č. 218, 219/1,
1792, 1787/1, 225, 1789, 1817, 1787/1, 1816, 1815, 265, 1821, 1813, 1406/1, 1372, 1814,
1394/1, 1394/2, 1395, 1394/4 v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s. - zriaďovať
a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, Z 3318/06“,
2
 časť pozemku parc. č. KN-C 219/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m
,
pozemok sa nachádza v Ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota;
pričom uvedené časti pozemkov sú oddelené a
zlúčené geometrickým plánom č.
36444499-13/2015 ako parc. č. 218, ostatná plocha o výmere 1396 m 2 a parc. č. 219/8
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m 2, spolu o výmere 1488 m 2 a všeobecná
hodnota predmetných nehnuteľností je stanovená znalcom Ing. Milanom Valkom,
znaleckým posudkom č. 29/2015 vo výške 60 918,72 €
bez vzájomného finančného vyrovnania rozdielu vo všeobecných hodnotách zamieňaných
nehnuteľností.

2) VV SFZ schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach
o katastrálnom území Spišská Sobota, spočívajúce v povinnosti zachovať ich účelové určenie
na telovýchovu a šport, a to:
 parc. č. KN-C 218, ostatná plocha o výmere 1396 m2,
 parc. č. 219/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m2.
3) VV SFZ udeľuje v súlade s bodom 1. a 2. tohto uznesenia prezidentovi SFZ mandát
na podpis zmluvy o zámene pozemkov a zriadenie vecného bremena medzi SFZ a Mestom
Poprad za účelom budovania NTC Poprad v zmysle zmluvy o spolupráci.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 8: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných
zmenách v kluboch.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ pre legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý predstavil návrh
na zmenu a doplnenie Smernice o právnoorganizačných zmenách v kluboch.
Predložený návrh smernice reflektuje na potreby praxe a má snahu upraviť niektoré problematické,
príp. nie úplne presne zadefinované podmienky, za akých je možné uskutočniť právno-organizačnú
zmenu. Súčasťou návrhu bolo aj upravenie termínu, dokedy je možné predložiť žiadosť
na vykonanie právno-organizačnej zmeny. Tu sa členovia VV SFZ zhodli, že žiadateľ o právnoorganizačnú zmenu má požiadať v termíne najneskôr do 31.marca príslušného roka.
Predmet úpravy smernice:
Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch upravuje postup klubov pri uskutočňovaní
právno-organizačných zmien.
Príslušné orgány SFZ a jeho členov pri použití tejto smernice postupujú tak, aby tieto zmeny
nenarušovali regulárnosť súťaží a princíp fair play.
Pôvodným klubom sa na účely tejto smernice rozumie klub, ktorému bez ohľadu na to, či dôjde
k zániku klubu ako právnickej osoby alebo k zániku riadneho členstva klubu v SFZ, zanikne
v súvislosti s postupom podľa tejto smernice
a) právo účasti družstva klubu v príslušnej úrovni súťaže organizovanej/riadenej SFZ a jeho
členmi,
b) právo klubu registrovať hráčov za klub a právo k registrovaným hráčom v klube v zmysle
Registračného a prestupového poriadku SFZ.
Právnym nástupcom sa na účely smernice rozumie nadobúdateľ práva súťaženia klubu
a registračného práva klubu od pôvodného klubu postupom a za podmienok podľa tejto smernice.
Na účely postupu podľa smernice je právo súťaženia klubu a registračné právo klubu predmetom
samostatných právnych vzťahov spoločne a nerozdielne, je nehmotným majetkovým právom
oceniteľným v peniazoch, ktoré je prevoditeľné.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenia Smernice
o právno-organizačných zmenách v kluboch.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do návrhu pripomienky vznesené
na zasadnutí VV 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 Koncepcie prijímacích skúšok organizovaných SFZ
pre školenie trénerov „UEFA A“ a „UEFA PRO“ licencie.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Pôvodne sa mal schvaľovať návrh na zmenu a doplnenie
Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov. Vychádzajúc zo skutočnosti, že vypracovanie novely
smernice priamo súvisí na podzákonné právne predpisy, ktoré budú schválené v rámci balíka
podzákonných noriem viažucich sa s novým zákonom o športe, obdržali členovia VV SFZ návrh
koncepcie prijímacích skúšok organizovaných SFZ pre školenie trénerov „UEFA A“ a „UEFA
PRO“ licencie.
Táto koncepcia definuje podmienky prihlásenia, obsah, priebeh a vyhodnotenie prijímacích
pohovorov na školenie trénerov „UEFA A“ a „UEFA Pro“ licencie organizovaných SFZ, na ktoré je
potrebné úspešne absolvovať prijímacie skúšky.
1. Pre účasť na školeniach licencií „UEFA A“ a „UEFA Pro“ je potrebné úspešne absolvovať
prijímacie skúšky.
2. Počet miest na jednotlivých školeniach sa stanovuje v súlade s odporúčaním Trénerskej
konvencie UEFA. Počet prijatých študentov môže byť upravený na základe rozhodnutia VV SFZ
alebo odporúčania UEFA.
3. Na školenie trénerov sa nemôže hlásiť osoba, ktorá má v čase školenia dočasný, alebo doživotný
zákaz pôsobenia vo futbale v ktorejkoľvek členskej asociácii FIFA alebo má riadiacim orgánom
(SFZ, UEFA, FIFA) pozastavenú činnosť vo futbale.
4. Prijímacia komisia je zložená z technického riaditeľa SFZ, manažéra vzdelávania trénerov SFZ,
zástupcu VV SFZ a zástupcu lektorského zboru školenia trénerov SFZ. Členom komisie môže byť
aj zástupca Únie ligových klubov (ÚLK) a Únie futbalových trénerov Slovenska (ÚFTS).
5. Rozhodnutie o prijatí na školenie trénerov vydáva VV SFZ na základe výsledkov prijímacích
skúšok, návrhu prijímacej komisie a technického riaditeľa SFZ.
6. VV SFZ na základe výpisu z registra trestov má právo odmietnuť prijatie uchádzača.
7. VV má právo má právo odmietnuť prijatie uchádzača, keď:
 sa opakovane sa dopustil disciplinárneho priestupku
 sa dopustil obzvlášť závažného disciplinárneho priestupku
 porušil Etický kódex Trénerskej konvencie UEFA
 porušil etické zásady trénovania – zapožičal svoju licenciu, kryl svojou
licenciou iného trénera, ktorý nespĺňal kvalifikačné požiadavky vyplývajúce
z rozpisu danej súťaže, vystupoval v inej funkcii aká mu vyplýva
zo získaného vzdelania a požiadaviek rozpisu denej súťaže.
8. Proti rozhodnutiu prijímacej komisie sa môže uchádzač do dvoch týždňov odvolať. O výsledku
odvolania rozhoduje VV SFZ.

V rámci diskusie sa členovia VV SFZ dohodli na doplnení Koncepcie v časti podmienky prijatia
na „UEFA PRO“ licenciu aj o uznanie praxe na pozícii koordinátor resp. športový riaditeľ mládeže.
Túto pozíciu na treťom stupni prijímačiek bonifikovať 10 bodmi a vypustiť z bonifikácie pozíciu
asistenta trénera v II. lige seniorov.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Koncepcie prijímacích skúšok organizovaných SFZ pre vzdelávanie
trénerov „UEFA A“ a „UEFA PRO“ licencie so vznesenou pripomienkou.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 10: Schvaľovanie návrhu Štatútu siene slávy slovenského futbalu.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh Štatútu siene slávy slovenského futbalu.
Sieň slávy sa zriaďuje s cieľom popularizácie a verejnej prezentácie úspechov slovenského futbalu
a za účelom systematického zhromažďovania, zbierania, vystavovania a
archivácie historických
faktov, informácií a dokumentov o slovenských futbalových osobnostiach, aby sa vytváralo viac
príležitostí na pripomenutie vzácnych osobností a momentov slovenského futbalového života
v minulosti.
Sieň slávy je najmä vnútorným vlastníctvom celej futbalovej komunity, pozostávajúcej nielen z ľudí
a inštitúcií, aktívne pôsobiacich vo futbalovom hnutí, ale aj z každého fanúšika a sympatizanta
slovenského futbalu, ktorý rešpektuje morálne a etické hodnoty spoločnosti a zásady fair play.
Pokiaľ SFZ nebude mať vlastné priestory vhodné pre prevádzkovanie siene slávy, bude
prevádzkovať podobu siene slávy na svojom webovom sídle virtuálne. Bude obsahovať najmä
fotografie futbalových reprezentantov, obrazové a
zvukové materiály, vrátane zverejnenia
štatistických informácií.
Členovia VV SFZ sa zhodli aj na zložení členov výkonnej komisie a čestnej rady Siene slávy
slovenského futbalu.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje Štatút siene slávy slovenského futbalu.
2) VV SFZ schvaľuje za členov výkonnej komisie siene slávy slovenského futbalu p. Jozefa
Klimenta, p. Petra Šurina, p. Marcela Merčiaka, p. Stanislava Dutku a p. Pavla Hozlára.
3) VV SFZ schvaľuje za členov čestnej rady siene slávy slovenského futbalu p. Jozefa
Vengloša, p. Jozefa Barmoša, p. Vojtecha Christova, p. Jozefa Jankecha, p. Milana Služaniča,
p. Antona Urbana a p. Michala Zemana.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na dejisko finále a zmenu termínu uskutočnenia finále
Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2015/16.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ, že predložil návrh na dejisko
finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2015/16 na štadióne Antona Malatinského (City Aréna)
v Trnave.

Zároveň informoval, že v zmysle uznesenia Prezídia ÚLK zo dňa 19.11.2015 predkladá návrh
prezidenta ÚLK na zmenu termínu stretnutia finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2015/16
z pôvodného 30. apríla 2016 na 29. apríla 2016.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2015/16 štadión
Antona Malatinského v Trnave.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu termínu uskutočnenia finále Slovnaft Cup-u súťažného
ročníka 2015/16 z 30. apríla 2016 na 29. apríla 2016.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 12: Schvaľovanie návrhu programu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. P redstavil návrh zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2016.
Návrh bol pripravený s
prihliadnutím na termínovú listinu, termíny medzištátnych zápasov
reprezentačných družstiev a s ohľadom na štátne sviatky. Navrhnuté boli tieto termíny konania VV
SFZ:
-

3. februára 2016
1. marca 2016
5. apríla 2016
3. mája 2016
7. júna 2016

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh termínov zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2016.
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 stanovisku FIFA k Registračnému a prestupovému poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že SFZ obdržal od zástupcov FIFA
(Marco Villiger – riaditeľ pre právne záležitosti) „ Posúdenie interných predpisov vo veci statusu
a prestupu hráčov (Obežník FIFA č. 1064)“.
FIFA v uvedenom dokumente potvrdzuje, že
Prestupový a registračný poriadok SFZ a predpisy s ním súvisiace sú vo všeobecnosti ľahko
čitateľné a mali by preto byť aj ľahko pochopiteľné pre všetky dotknuté strany.
Predložené predpisy SFZ obsahujú množstvo relevantných faktorov upravených v Predpisoch FIFA.
V tejto veci však podotkli, že niektoré povinné ustanovenia Predpisov FIFA nie sú stále úplne alebo
správne prevzaté do predpisov SFZ, a z tohto dôvodu požiadali, aby boli doplnené alebo upravené.
S ohľadom na časť týkajúcu sa definície špecifických futbalových pojmov požiadali, aby SFZ bral
do úvahy, že ak Predpisy SFZ definujú rovnaké pojmy ako Predpisy FIFA, mali by byť
prispôsobené definíciám obsiahnutým v
Predpisoch FIFA z dôvodu zabezpečenia rovnakej
interpretácie pri medzinárodnej komunikácii (napr. pozri vašu definíciu „chránenej doby“

a „sprostredkovateľa“). Ďalej odporučili, aby SFZ uviedol definíciu pojmu „tretia strana“, ktorý je
vysvetlený v čl. 33 ods. 2, do časti s definíciami pojmov.
Ďalej zaznamenali, že vaše Predpisy obsahujú ustanovenia o
medzinárodnom transfere hráčov
prostredníctvom FIFA Transfer Matching System (TMS) a bez použitia TMS, v súlade s prílohami 3
a 3a Predpisov FIFA. Požiadali o spresnenie čl. 22 ods. 1, že uvedené ustanovenia sa vzťahujú len
na prestupy profesionálnych hráčov mužského pohlavia a výhradne v rámci futbalu 11-na-11.
Dokument adresovaný SFZ riešil veľmi podrobne nasledujúcu témy:
 Zhoda ustanovení Predpisov SFZ s povinnými ustanoveniami Predpisov FIFA
 Rešpektovanie zmluvných zásad FIFA v Predpisoch SFZ
 Súlad základných zásad FIFA vo veci riešenia sporov medzi klubmi a hráčmi v Predpisoch
SFZ a súvisiace všeobecné právne zásady
 Systém odmeňovania klubov, ktoré investujú do výchovy a
vzdelávania mladých hráčov
v Predpisoch SFZ
 Uvoľňovanie hráčov
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o stanovisku FIFA k Registračnému a prestupovému
poriadku SFZ.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ obnoviť pracovnú skupinu, ktorá pracovala na návrhu
Registračného a prestupového poriadku SFZ, aby uvedený predpis upravila v zmysle
stanoviska FIFA a predložila ho na schválenie v termíne do 30. apríla 2016.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 14: Prerokovanie možnosti použitia finančných prostriedkov určených na odmenu
predsedu ObFZ Považská Bystrica na iný účel v zmysle žiadosti predsedu ObFZ Považská
Bystrica.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že SFZ bola doručená žiadosť predsedu ObFZ
Považská Bystrica p. Jána Panáka o povolenie možnosti použiť finančné prostriedky účelovo
viazané zmluvou o spolupráci a poskytnutí finančných prostriedkov na podporu amatérskeho
futbalu pre Regionálne futbalové zväzy. Konkrétne by v prípade udelenia výnimky šlo o podporu
mládeže. ObFZ Považská Bystrica by riadne vydokladoval pre SFZ použitý účel na mládež.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie žiadosť predsedu ObFZ Považská o možnosti použitia finančných
prostriedkov určených na odmenu predsedu ObFZ Považská Bystrica na iný účel a ukladá
GS SFZ, aby sa predmetnou žiadosťou zaoberal.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 15: Informácia k schvaľovanému návrhu Zákona o športe.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ pre legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval o prijatí zákona č. 440/2015 o športe.
Nový zákon okrem iného nanovo upravuje aj postavenie športovcov ako významnej záujmovej
skupiny v športe, ktorej názor, viacročné poznanie a osobná skúsenosť, tak z prípravy, ako aj
z účasti na súťažiach na národnej a medzinárodnej úrovni predstavuje významný prameň poznania
detailov vykonávania, organizovania, riadenia a správy športu, veľmi dôležitý pre hľadanie
a nachádzanie nových progresívnych prístupov, metód, postupov a kľúčových detailov dôležitých
pre úspech a napredovanie v športe.
V ľudskej spoločnosti sa najlepšie rozvíjajú tie oblasti, v ktorých sa podarí nájsť pomyselnú
rovnováhu dotknutých práv, záujmov, vzťahov a hodnôt. Pri snahe o nastavenie takejto rovnováhy
v športe je názor úspešných športovcov ako významnej záujmovej skupiny v oblasti športu
nepochybne potrebný a dôležitý, čoho dôkazom sú aj mnohé pozitívne príklady uplatnenia
úspešných športovcov vo významných medzinárodných alebo národných športových organizáciách
po celom svete a výnimkou v tomto smere nie sú ani slovenskí úspešní športovci. Tento argument
neznižuje význam športových klubov a ďalších subjektov, ktoré pre samotných športovcov
vytvárajú podmienky pre výkon športovej činnosti, no polemika, ktorý z dvoch nosných pilierov
každého športu, či je pre šport dôležitejší športovec alebo športový klub postráda prínos a vecný
charakter diskusie a tu predkladaných názorov a myšlienok.
Právna úprava základných statusov športovca
Športovci sú podľa zákona o športe rozdelení na 2 základné skupiny a to:
1 organizovaní športovci (v klube alebo zväze), ktorí môžu mať status
profesionálnych športovcov alebo
amatérskych športovcov,
2 neorganizovaní športovci (športujúci vo voľnom čase bez vzťahu k akejkoľvek športovej
organizácii, ktorý by zakladal príslušnosť k tejto športovej organizácii).
Status profesionálneho športovca je upravený v § 4 ods. 3 zákona, podľa ktorého profesionálny
športovec vykonáva šport
na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky
závislej práce, (v tejto skupine budú najmä športovci kolektívnych športov, ktorým sa
o program prípravy a jeho naplnenie postará športový klub/zväz, s ktorým sú športovci
vo vzťahu nadriadenosti/podriadenosti, t.j. ich činnosť má znaky závislej práce v prospech
športového klubu alebo zväzu)
na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného
predpisu v rezortnom športovom stredisku alebo
ako samostatne zárobkovo činná osoba. (v tejto skupine budú najmä športovci individuálnych
športov, ktorí si sami manažujú program športovej prípravy, t.j. ich činnosť nemá znaky
závislej práce v prospech športového klubu alebo zväzu)
Status amatérskeho športovca je upravený v § 4 ods. 4 zákona, podľa ktorého
amatérsky
športovec vykonáva šport
• na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak
◦
rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho
roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom
roku,
◦
zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
(športovec môže
trénovať bez obmedzenia, ak sa pripravuje dobrovoľne bez takejto zmluvnej
povinnosti voči športovej organizácii, za ktorú súťaží)
◦
vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží
v krátkom časovom období, (aktuálne to bude napr. pri reprezentačných podujatiach turnajoch alebo etapových súťažiach)

• na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,
• na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo
• bez zmluvy.(t.j. existuje iba registračný vzťah medzi športovou organizáciou a športovcom)
K uzatváraniu zmlúv medzi športovcom a športovým klubom alebo zväzom
Pred uzatvorením zmluvy medzi športovcom a športovou organizáciou je športová organizácia
povinná oboznámiť športovca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú zo zmluvného
vzťahu. (§ 31 ods. 1).
Spôsobilosť športovca mať v zmluvných vzťahoch podľa zákona o športe práva a povinnosti
a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti,
vzniká dňom, keď športovec dovŕši 15 rokov veku; športová organizácia však nesmie dohodnúť ako
deň začatia vykonávania športu deň, ktorý predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú
školskú dochádzku. (§ 31 ods. 2).
Na uzatvorenie písomnej zmluvy so športovcom od 15 do 18 rokov veku sa vyžaduje vyjadrenie
zákonného zástupcu športovca formou podpisu na zmluve alebo na samostatnej listine, ktorá je
súčasťou zmluvy. (§ 31 ods. 3).
Zmluva medzi športovcom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie športu
športovcom pre športovú organizáciu a zmluva medzi športovým odborníkom a športovou
organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie činnosti športového odborníka pre športovú
organizáciu, nesmie obsahovať obmedzenie športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu.
(§ 31 ods. 4).
Obdobie medzi dňom podpisu zmluvy a dňom jej účinnosti nesmie byť dlhšie ako jeden rok, inak je
neplatná. (§ 31 ods. 5).
Cieľom tohto ustanovenia je zabrániť takzvanému reťazeniu zmlúv športovcov, ktorého podstatou
je, že športový klub alebo aj športový agent sa v niektorých prípadoch snaží o dosiahnutie
výhodného postavenia tým, že v čase, keď talentovaný športovec začína svoju nádejnú kariéru
podpíše s ním viacero zmlúv na dobu určitú, ktorých účinnosť na seba postupne nadväzuje a tieto
zmluvy potom športový klub postupne ako plynie čas, registruje na národnom športovom zväze, t.j.
nerokuje o nových zmluvných podmienkach v reálnom čase ale zaregistruje zmluvu podpísanú
so športovcom pre viacerými rokmi na začiatku jeho kariéry, ktorá jeho postavenie môže
nespravodlivo zvýhodňovať, najmä ak ide o mimoriadne úspešného talentovaného športovca.
Športová organizácia je oprávnená pred podpisom zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
vyžadovať od športovca absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorej náklady znáša športová
organizácia, na účely overenia jeho zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu. (§ 34 ods. 1)
Športová organizácia nesmie od športovca vyžadovať informácie o
a) rodinných pomeroch,
b) politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti. (§ 34 ods. 2)
Športová organizácia je oprávnená od športovca vyžadovať informácie o
a) zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu,
b) bezúhonnosti vrátane disciplinárnych sankcií uložených športovcovi športovým zväzom,
športovým zväzom iného štátu alebo medzinárodnou športovou organizáciou,
c) zmluvnom vzťahu s inou športovou organizáciou a jeho trvaní a o zmluvnom vzťahu o
používaní a zhodnotení osobnostných práv.(§ 34 ods. 3)
Sponzorské priamo športovcovi
Podľa § 50 ods. 1 zákona môže byť sponzorovaným priamo (nie prostredníctvom športovej
organizácie) športovec, ktorý je členom národného športového zväzu, národnej športovej
organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť mzda
alebo odmena za vykonávanie športu, ani úhrada nákladov na osobnú potrebu športovca

nesúvisiacich s vykonávaním športu. Toto neznamená, že športovec nemôže dostať odmenu
zo sponzorského poskytnutého športovému klubu alebo športovému zväzu s tým, že z tejto odmeny
budú riadne uhradené odvody a dane.
Zákon na jednej strane umožňuje poskytnúť sponzorské akémukoľvek športovcovi (zmluvu
o sponzorstve v športe môžu uzavrieť akýkoľvek sponzor s akýmkoľvek športovcom alebo
športovou organizáciou), daňové benefity si však môže uplatniť sponzor
iba po splnení
zákonných podmienok upravených v zákone o dani z príjmov a pri podpore športovcov, kde je
verejný záujem na ich priamej podpore aj zo strany štátu (talentovaní športovci, športoví
reprezentanti).
Sponzorovaný športovec môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo
logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. Náklady na uvádzanie
sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského.
Vykazovanie použitia sponzorského je pre športovcov najjednoduchšie
prostredníctvom
transparentného účtu športovca, na ktorý si sponzorovaný športovec nechá poukázať sponzorské
a z tohto účtu potom potupne uhrádza náklady na športovú činnosť špecifikovanú ako účel zmluvy
o sponzorstve v športe.
Ďalším spôsobom vykazovania použitia sponzorského
je využitie
výkazníctva, ktoré bude súčasťou IS športu.
Zákon o dani z príjmov
umožňuje sponzorské poskytnuté priamo športovcovi dať
do výdavkov/nákladov sponzora odpočítateľných od základu dane, ak
- zmluva o sponzorstve v športe bola riadne zverejnená v IS športu,
- sponzorské je určené na športovú činnosť sponzorovaného a sponzor ho uhradil/poskytol
sponzorovanému,
- sponzor v danom daňovom období (v tom, v ktorom poskytol sponzorské) dosiahne kladný
daňový základ a sponzorské bolo poskytnuté takému športovcovi, ktorý je evidovaný v registri
fyzických osôb v informačnom systéme športu a je profesionálnym športovcom,
- športovým reprezentantom alebo talentovaným športovcom, ale iba tým, ktorí majú so športovo
organizáciou (klubom alebo zväzom) uzavretú zmluvu o príprave talentovaného športovca.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o schválenom zákone o Športe.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 16: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
november 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ o
odohraných zápasoch
reprezentačných družstiev SR za obdobie november 2015.
SR „A“:

SR U21:

SR U19:

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie november 2015.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 17: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval členov VV SFZ, že v období medzi
riadnymi zasadnutiami sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam, konkrétne hlasovanie č. 09/15
vo veci schvaľovania návrhu na nahradenie Mesta Dolný Kubín, ktoré nesplnilo požiadavky
na účasť v projekte rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky
2013-2022, Mestom Žiar nad Hronom a uložením povinnosti prezidentovi SFZ, aby požiadal
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o vykonanie uvedenej zmeny .
Dňa 10.11.2015 obdržal SFZ uznesenie MsZ Mesta Dolný Kubín zo dňa 5.11.2015 k realizácii
projektu rekonštrukcie, modernizácie a budovania štadióna MUDr. Ivana Chodáka v Dolnom
Kubíne spolu s uznesením MsZ Mesta Dolný Kubín zo dňa 28.5.2015.
Z oboch uznesení je zrejmé, že Mesto Dolný Kubín nesúhlasí s realizáciou uvedeného projektu
v Meste Dolný Kubín tak, aby bol naplnený jeho účel a všetky podmienky stanovené uznesením
vlády SR, príslušnými smernicami SFZ a UEFA, ako aj ďalšími štandardnými požiadavkami SFZ
uvedenými v návrhu Zmluvy o spolupráci. Mesto Dolný Kubín sa rozhodlo realizovať
rekonštrukciu štadióna z vlastných prostriedkov.
Vzhľadom na uvedené navrhli predkladatelia v súlade s uznesením VV SFZ č. 140/15 zo dňa
6.10.2015 prijať nasledujúce uznesenie. Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať

v skrátenom termíne do 15. novembra 2015

na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem návrh na nahradenie Mesta Dolný Kubín, ktoré nesplnilo požiadavky na účasť
v projekte rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 20132022, Mestom Žiar nad Hronom a zároveň ukladám prezidentovi SFZ, aby požiadal ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR o vykonanie uvedenej zmeny.
alebo
Neschvaľujem návrh na nahradenie Mesta Dolný Kubín, ktoré nesplnilo požiadavky na účasť
v projekte rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 20132022, Mestom Žiar nad Hronom a zároveň ukladám prezidentovi SFZ, aby požiadal ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR o vykonanie uvedenej zmeny.
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na
nahradenie Mesta Dolný Kubín,
ktoré nesplnilo požiadavky na účasť v projekte rekonštrukcie, modernizácie a budovania
futbalových štadiónov na roky 2013-2022, Mestom Žiar nad Hronom a v návrhu na uloženie
povinnosti prezidentovi SFZ, aby požiadal ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
o vykonanie uvedenej zmeny.
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 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 18: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrhy RFZ na udelenie odznakov SFZ
pri príležitosti životných jubileí funkcionárov a za ich prínos pre rozvoj futbalu v regiónoch.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Štefana Olšavského a p.
Jána Pisára.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Eduarda
Chalmovianského, p. Štefana Pastoreka a p. Slavomíra Šimka.
3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Antona Hláveka, p.
Antona Jakúbeka, p. Emila Podhradského, p. Vladimíra Púčika, p. Gabriela Bacsu, p.
Ľudovíta Hrmu, p. Andreja Patku, p. Ivana Tilesha.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Schvaľovanie návrhu nového systému odmeňovania sekretárov RFZ a ObFZ
a odmeňovania matrikárov RFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh nového systému odmeňovania sekretárov
RFZ a ObFZ a odmeňovania matrikárov RFZ. Jeho zámerom bolo vniesť do odmeňovania viac
objektivity vzhľadom na rozdelenie odmeny na fixnú zložku, ktorá je obligatórna a zložku
flexibilnú, ktorá sa po novom bude odvíjať od počtu súťaží, ktoré sú v pôsobnosti každého
zo sekretárov. Ak nastane v priebehu roka potreba úpravy spôsobu odmeňovania, k úpravám by sa
pristúpilo po skončení jesennej časti súťaže.
Členovia VV SFZ obdržali tabuľku, v ktorej bol vytvorený prehľad prerozdelenia odmien po úprave
pre jednotlivých sekretárov v zmysle predloženého návrhu.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh nového systému odmeňovania sekretárov RFZ a ObFZ
a odmeňovania matrikárov RFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho:
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
K bodu 20: Diskusia.
Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 4. decembra 2015 v Bratislave:
Uznesenie č. 164/15 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Jozef Kliment
Uznesenie č. 165/15 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje prevod nehnuteľností zo Slovenského združenia telesnej kultúry v likvidácii
na SFZ.
2) VV SFZ udeľuje prezidentovi SFZ mandát na podpis kúpnych zmlúv a darovacej zmluvy,
za účelom prevodu vlastníctva pozemkov (vymedzených v týchto zmluvách) zo SZTK na SFZ.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 166/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U19 a SR U17.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 167/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19 a SR WU17.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 168/15 VV SFZ:
Berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 169/15 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Slovenského futbalového
zväzu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - Ružinov (LV č. 2127) v katastrálnom území Spišská
Sobota, obec Poprad, a to:
 časť pozemku parc. č. KN-C 286/1, ostatná plocha o výmere 1850 m 2, LV č. 2127, oddelená
geometrickým plánom č. 36444499-13/2015 ako parc. č. 286/21; na pozem-ku viazne vecné
bremeno: „Zriaďuje sa vecné bremeno na budovu s. č. 1398 na parc. KNC 285 a pozemky
parc. KNC 285, 286/1 spočívajúce v povinnosti kupujúceho zachovať účelové určenie
predmetných nehnuteľností na telovýchovu a šport a časovo neobmedzené vecné bremeno
spočívajúce v povinnosti kupujúceho strpieť bezodplatné užívanie nehnuteľností Mestom
Poprad a Futbalovým klubom Poprad, poskytnutie predmetných nehnuteľností jedenkrát
ročne na usporiadanie kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných Mestom
Poprad, poskytnutie infraštruktúry futbalového štadióna Futbalovému klubu Poprad,
Športová 2, 058 01 Poprad podľa V 3011/12“,
pričom všeobecná hodnota predmetných
nehnuteľností je stanovená znalcom Ing. Milanom Valkom, znaleckým posudkom č. 28/2015
vo výške 75 739,00 €,
 časť pozemku parc. č. KN-C 286/1, ostatná plocha o výmere 4266 m 2, LV č. 2127, oddelená
geometrickým plánom č. 36444499-13/2015 ako parc. č. 286/20; na pozem-ku viazne vecné
bremeno: „Zriaďuje sa vecné bremeno na budovu s. č. 1398 na parc. KNC 285 a pozemky
parc. KNC 285, 286/1 spočívajúce v povinnosti kupujúceho zachovať účelové určenie
predmetných nehnuteľností na telovýchovu a šport a časovo neobmedzené vecné bremeno
spočívajúce v povinnosti kupujúceho strpieť bezodplatné užívanie nehnuteľností Mestom
Poprad a Futbalovým klubom Poprad, poskytnutie predmetných nehnuteľností jedenkrát
ročne na usporiadanie kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných Mestom
Poprad, poskytnutie infraštruktúry futbalového štadióna Futbalovému klubu Poprad,
Športová 2, 058 01 Poprad podľa V 3011/12“,
pričom všeobecná hodnota predmetných
nehnuteľností je stanovená znalcom Ing. Milanom Valkom, znaleckým posudkom č. 28/2015
vo výške 174 650,04 €,
za nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad (LV č. 1) v katastrálnom území Spišská Sobota, obec
Poprad, a to:
 časť pozemku parc. č. KN-C 218, ostatná plocha o výmere 347 m 2, pozemok sa nachádza
v Ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota; na pozemku viazne vecné
bremeno: „Zriaďuje sa vecné bremeno na parc. č. 218, 219/1, 1792, 1787/1, 225, 1789,
1817, 1787/1, 1816, 1815, 265, 1821, 1813, 1406/1, 1372, 1814, 1394/1, 1394/2, 1395,
1394/4 v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s. - zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia, Z 3318/06“,
2
 časť pozemku parc. č. KN-C 219/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1049 m
,
pozemok sa nachádza v Ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota;
na pozemku viazne vecné bremeno: „Zriaďuje sa vecné bremeno na parc. č. 218, 219/1,
1792, 1787/1, 225, 1789, 1817, 1787/1, 1816, 1815, 265, 1821, 1813, 1406/1, 1372, 1814,
1394/1, 1394/2, 1395, 1394/4 v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s. - zriaďovať
a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia, Z 3318/06“,
 časť pozemku parc. č. KN-C 219/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m 2, pozemok

sa nachádza v Ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota; pričom uvedené
časti pozemkov sú oddelené a zlúčené geometrickým plánom č. 36444499-13/2015 ako parc.
2
č. 218, ostatná plocha o výmere 1396 m
a parc. č. 219/8 zastavaná plocha a nádvorie
2
2
o výmere 92 m , spolu o výmere 1488 m a všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností
je stanovená znalcom Ing. Milanom Valkom, znaleckým posudkom č. 29/2015 vo výške
60 918,72 €
bez vzájomného finančného vyrovnania rozdielu vo všeobecných hodnotách zamieňaných
nehnuteľností.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach o katastrálnom
území Spišská Sobota, spočívajúce v povinnosti zachovať ich účelové určenie na telovýchovu
a šport, a to:
 parc. č. KN-C 218, ostatná plocha o výmere 1396 m2,
 parc. č. 219/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 92 m 2.
3) VV SFZ udeľuje v súlade s bodom 1. a 2. tohto uznesenia prezidentovi SFZ mandát na podpis
zmluvy o zámene pozemkov a zriadenie vecného bremena medzi SFZ a Mestom Poprad za účelom
budovania NTC Poprad v zmysle zmluvy o spolupráci.
T: ihneď
Z: Ján Kováčik
Uznesenie č. 170/15 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenia Smernice
o právno-organizačných zmenách v kluboch.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do návrhu pripomienky vznesené na zasadnutí VV
SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 171/15 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Koncepcie prijímacich skúšok organizovaných SFZ pre vzdelávanie
trénerov UEFA „A“ a „UEFA PRO“ licencie so vznesenou pripomienkou.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 172/15 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje Štatút siene slávy slovenského futbalu.
2) VV SFZ schvaľuje za členov výkonnej komisie
siene slávy slovenského futbalu p. Jozefa
Klimenta, p. Petra Šurina, p. Marcela Merčiaka, p. Stanislava Dutku a p. Pavla Hozlára.
3) VV SFZ schvaľuje za členov čestnej rady siene slávy slovenského futbalu p. Jozefa Vengloša, p.
Jozefa Barmoša, p. Vojtecha Christova, p. Jozefa Jankecha, p. Milana Služaniča, p. Antona Urbana
a p. Michala Zemana.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 173/15 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2015/16 štadión Antona
Malatinského v Trnave.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu termínu uskutočnenia finále Slovnaft Cup-u súťažného
ročníka 2015/16 z 30. apríla 2016 na 29. apríl 2016.

T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 174/15 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh termínov zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2016.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 175/15 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o stanovisku FIFA k Registračnému a prestupovému
poriadku SFZ.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ obnoviť pracovnú skupinu, ktorá pracovala na návrhu Registračného
a prestupového poriadku SFZ, aby uvedený predpis upravila v zmysle stanoviska FIFA a predložila
na schválenie do 30. apríla 2016.
T: v texte
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 176/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie žiadosť predsedu ObFZ Považská
o možnosti použitia finančných
prostriedkov určených na odmenu predsedu ObFZ Považská Bystrica na iný účel a ukladá GS SFZ,
aby sa predmetnou žiadosťou zaoberal .
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 177/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o schválenom zákone o Športe.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 178/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu
za obdobie november 2015.

o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 179/15 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 180/15 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Štefana Olšavského a p. Jána
Pisára.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Eduarda
Chalmovianského, p. Štefana Pastoreka a p. Slavomíra Šimka.
3) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Antona Hláveka, p.
Antona Jakúbeka, p. Emila Podhradského, p. Vladimíra Púčika, p. Gabriela Bacsu, p. Ľudovíta
Hrmu, p. Andreja Patku, p. Ivana Tilesha.
T: ihneď
Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 181/15 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh nového systému odmeňovania sekretárov RFZ a ObFZ a odmeňovania
matrikárov RFZ.

1 : ihned
Z: Jozef Kliment
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