
Zápisnica č. 02/16 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 8. marca 2016
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
Pavel Halabrín - zástupca ÚLK
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Milan Lešický – zástupca trénerov

Ospravedlnený: Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov

Prizvaní: Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
Pavol Šípoš – predseda ZsFZ (prizvaný bez práva hlasovať)

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

modernizácie futbalových štadiónov.
4. Schvaľovanie návrhu organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.,

schvaľovanie návrhu internej Organizačnej smernice SFZ.
5. Schvaľovanie návrhu kalkulácie a vizualizácie Siene slávy slovenského futbalu. 
6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných

zmenách v kluboch.
7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie štatútu ŠTK SFZ.
8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ (úprava 

podmienok dohody o striedavom štarte hráčok). 
9. Správa o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015.
10. Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2015.
11. Správa o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2015.
12. Schvaľovanie návrhu na ustanovenie nového člena KŠI SFZ.
13. Schvaľovanie návrhu na zloženie pracovnej skupiny k licenčnému systému

mládeže SFZ. 
14. Schvaľovanie návrhu dejiska finále Slovenského pohára žien súťažného ročníka

2015/16.
15. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie

január/február 2016.
16. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi

zasadnutiami VV SFZ.
17. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
18. Prerokovanie žiadosti nepočujúcich futsalistov Slovenska.
19. Diskusia.



K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku požiadal v mene
predkladateľov o zmenu a doplnenie bodov programu. Konkrétne požiadal o doplnenie bodov
s názvom „Schvaľovanie návrhu na rozšírenie listiny delegátov pozorovateľov rozhodcov v
súťažnom ročníku 2015/16“ (predkladatelia – predsedovia RFZ) a „Prerokovanie doručených
žiadostí klubov o vrátenie nadhodnoty zábezpeky“ (predkladateľ GS SFZ). 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
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. 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.

Návrh na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov bude predložený na aprílové
zasadnutie.

Uznesenie č. 174/15 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o stanovisku FIFA k Registračnému a prestupovému
poriadku SFZ.

2) VV SFZ ukladá GS SFZ zvolať 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

Úlohá trvá.

Predpis bude upravený nielen v zmysle odporúčaní FIFA, ale aj v zmysle povinných ustanovení
nového zákona o športe.

Uznesenie č. 06/16 VV SFZ:
1 ) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2 ) VV SFZ predlžuje termín 30. november 2015 (prijatý uznesením č. 140/15 VV SFZ)
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 na termín 31. marec 2016.



T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.

Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov bola predložená na zasadnutí ako samostatný bod programu.

Uznesenie č. 13/16 VV SFZ:
1) VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
na marcové zasadnutie.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ doplniť návrh organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
o konkrétne mená na jednotlivých pozíciach.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ pripraviť porovnanie nákladov pri náraste počtu pozícii v návrhu
organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.   

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.

Návrh organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. doplnený o konkrétne mená pod
jednotlivými pozíciami a porovnanie nákladov bolo na zasadnutí predložené ako samostatný bod
programu.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa udiali v rámci projektu
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov:

1. SFZ podpísal dňa 12.2.2016 s partnerom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, s.r.o.
zmluvu o spolupráci pri rekonštrukcii futbalového štadióna v Žiari nad Hronom.

2. SFZ uzatvori l s MŠVVaŠ SR dotačné zmluvy na financovanie projektov
rekonštrukcie/výstavby futbalových štadiónov v mestách Zvolen, Skalica, Humenné,
Trenčín, Nitra a Dunajská Streda.

3. Na futbalovom štadióne v Ružomberku bola ukončená rekonštrukcia hlavnej tribúny, pričom
kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17.2.2016.

4. Mesto Prievidza sa projektom rekonštrukcie štadióna bude zaoberať na zasadnutí mestského
zastupiteľstva dňa 22. marca 2016. Na tomto zasadnutí by malo mestské zastupiteľstvo
prijať konkrétne uznesenie k projektu.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.,



schvaľovanie návrhu internej Organizačnej smernice SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. V zmysle uznesenia č. 13/16 VV SFZ bola uložená
povinnosť generálnemu sekretárovi SFZ, aby pred schvaľovaním návrhu organizačnej štruktúry
SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. predložil členom VV SFZ porovnanie nákladov pri náraste počtu
pozícii a zároveň, aby boli pod jednotlivými pozíciami aj konkrétne mená.

Okrem tejto povinnosti vypracoval SFZ aj návrh internej Organizačnej smernice, ktorá ustanovuje
vnútorné organizačné členenie SFZ, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov
SFZ. Rovnako tak upravuje pôsobnosť a vzájomné vzťahy jednotlivých organizačných útvarov SFZ.
Organizačná smernica je závazná pre všetkých zamestnancov SFZ, ktorí sú v pracovnom pomere a
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru. 

Prehľad mzdových nákladov a odvodov do Poisťovní za roky 2015 – 2016

Mzdové náklady zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a zamestnancov pracujúcich na
dohodu (ďalej len „dohodári“), vykonávajúcich činnosť na základe zmluvného vzťahu podľa
Zákonníka práce č.311/2001 Z.z.  v znení neskorších predpisov.

Administratívny aparát

V roku 2015 pracovalo v administratívnom aparáte 54 pracovníkov na trvalý pracovný pomer a 14
pracovníkov na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti.

Pre rok 2016 sa predpokladá s počtom 57 pracovníkov pracujúcich v trvalom pracovnom pomere a
25 pracovníkov na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti.

Oproti roku 2015 je nárast v počte zamestnancov najma na technickom úseku  z titulu schváleného
programu rozvoja futbalu. 

Nárast dohodárov v roku 2016 je spôsobený aj získaním budov SZTK do majetku SFZ, kde bolo
potrebné v každej z budov zamestnať správcov, upratovačky a kuričov.

Zamestnanci pracujúci na dohodu o     vykonaní pracovnej činnosti a     vykonaní práce

Do skupiny dohodári zahŕňame tieto osoby vykonávajúce činnosť na dohodu o vykonaní práce:
hráči, realizačný tím, rozhodcovia, zdravotníci, hlásatelia, usporiadatelia a delegáti stretnutí
V roku 2015 pracovalo 723 dohodárov.
Z uvedeného vyplýva, že počet dohodárov v jednotlivých rokoch je závislý ako od počtu
schválených reprezentačných zrazov a iných akcií SFZ, tak aj od typu zmluvných vzťahov
s jednotlivými osobami. 

Mzdy regióny a     oblasti

V roku 2016 sa plánuje zvýšenie nákladov miezd zamestnancov RFZ a ObFZ z dôvodu nového
systému odmeňovania schváleného VV SFZ. 



SFZ eviduje v rokoch 2015 až 2016 47 pracovníkov regiónov a oblastí.

SFZ Marketing, s.r.o. (ďalej len „SFZM“)

Zvýšenie miezd je priamo úmerné zvýšením počtu zamestnancov. V roku 2016 SFZM plánuje
niektoré marketingové práce vykonať vo vlastnej réžii z dôvodu zvyšovania nárokov platinových
partnerov na dodatočné kampane a aktivity.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o s
pripomienkami vznesenými na zasadnutí.
2) VV SFZ schvaľuje návrh Organizačnej smernice SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1 (P. Halabrín)
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 5: Schvaľovanie návrhu kalkulácie a vizualizácie Siene slávy slovenského futbalu.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že po schvaľovaní Štatútu siene slávy
slovenského futbalu z decembra minulého roka bola predstava o prevádzkovaní Siene slávy
virtuálnym spôsobom na webovom sídle SFZ, pokiaľ SFZ nebude mať iné vhodné priestory na
reálnu prevádzku (napr. v sídle Národného futbalového štadióna). 

Prezident SFZ predložil návrh na dočasné prevádzkovania Siene slávy v priestoroch budovy, v
ktorej je dnes sídlo zvazu (na Trnavskej ceste 100). V tomto období, pred uskutočnením
Majstrovstiev Európy vo Francúzsku je potrebné popularizovať a verejne prezentovať úspechy
slovenského futbalu. Prevádzkovanie v takýchto dočasných priestoroch Siene slávy by bolo aj
systematickým zhromažďovaním, zbieraním, vystavovaním a archivovaním historických faktov,
informácií, či dokumentov o slovenských futbalových osobnostiach.

Boli vypracované 3 cenové kalkulácie na stavebné úpravy, ktoré členovia VV SFZ obdržali. V cene
bola zahrnutá realizácia stavebných úprav, riešenie audio/video systému, kamerový systém a
nábytok. 

Členom VV SFZ bola následne predstavená vizualizácia Siene slávy po stavebnej úprave. 

Cenová kalkulácia na stavebné úpravy Siene slávy predstavovala sumu 162 429,- € vrátane DPH.

V tejto sume nebola zahrnutá výška nájomného za priestor a náklady na odmenu pre zamestnanca
SFZ v Sieni slávy. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh kalkulácie a vizualizácie Siene slávy slovenského futbalu.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných
zmenách v kluboch.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o právno-
organizačných zmenách v kluboch. 

Predložený návrh smernice reflektoval na potreby praxe a mal snahu upraviť niektoré
problematické, prípadne nie úplne presne zadefinované podmienky, za akých je možné uskutočniť
právno-organizačnú zmenu.

V rámci legislatívy SFZ doposiaľ nebola upravená možnosť odčlenenia družstva z klubu, nakoľko
právo súťaženia a registračné právo je spojené/patrí len klubu, a nie jednotlivým družstvám. 

Zo znenia platnej smernice vyplýva, že časť podniku pri  jeho predaji môže byť len celá futbalová
zložka (všetky družstvá klubu) s poukázaním na čl. I ods. 6, a na prevodcovi zostane len nejaké
nefutbalové torzo. Ak sa zmení čl. I ods. 6, potom by to bolo možné, že by sa prevádzali len
družstvá.

Z uvedeného dôvodu bol upravený čl. 1 nasledovne:  

Článok 1
Predmet úpravy a vymedzenie pojmov 

(1) Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch (ďalej len „smernica“) upravuje postup
klubov pri uskutočňovaní a schvaľovaní právno-organizačných zmien klubov ako účastníkov
súťaží organizovaných SFZ. 

(2) Príslušné orgány SFZ a jeho členov pri použití tejto smernice postupujú tak, aby tieto zmeny
nenarušovali integritu športu, regulárnosť súťaží a princíp fair play. 

(3) Príslušné orgány SFZ a jeho členov pri svojich činnostiach a procesoch spojených s použitím
tejto smernice uplatňujú všeobecné princípy upravené v článku 5 ods. 2 stanov SFZ.

(4) 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, ktorého sa právno organizačná zmena týka (právo účasti v
súťaži prechádza na nadobúdateľa), v príslušnej úrovni súťaže organizovanej SFZ a jeho
členmi (ďalej len “právo súťaženia klubu”),  a

b) právo klubu registrovať hráčov za klub a právo k registrovaným hráčom v klube, ktorých sa
právno organizačná zmena týka (právo k registrovaným hráčom dotknutého družstva prechádza
na nadobúdateľa)  (ďalej len “registračné právo klubu”).

(5) Právnym nástupcom sa na účely tejto smernice rozumie nadobúdateľ práva súťaženia klubu
alebo jeho družstva a registračného práva klubu od pôvodného klubu postupom a za



podmienok podľa tejto smernice.

(6) Na účely postupu podľa tejto 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; ak ide o postup podľa čl.
9 alebo 11 a právno-organizačná zmena sa týka iba niektorého družstva pôvodného klubu, je
predmetom samostatných právnych vzťahov spoločne a nerozdielne právo súťaženia
dotknutého družstva pôvodného klubu a registračné právo hráčov dotknutého družstva.

Zároveň sa členovia VV SFZ stotožnili aj s pripomienkami Matriky SFZ v nasledovnom znení:

V celom znení smernice navrhla Matrika SFZ v prípade článkov týkajúcich sa telovýchovnej
jednoty nahradiť slovo „rozdelenie“ za slovo „vystúpenie“, príp. „odčlenenie“ v príslušnom
gramatickom tvare. 
Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že telovýchovná jednota ako viaczložkový subjekt
môže pokračovať vo svojej činnosti aj po vystúpení futbalového klubu z telovýchovnej jednoty.
Uvedené zmeny sa týkajú čl. 2 písm. f) a čl. 10 vrátane nadpisu.

V zmysle uvedeného bola navrhnutá aj zmena čl. 10 ods. 2 tak, že ods. 2 bude znieť:
„Pri vystúpení futbalového oddielu z telovýchovnej jednoty všetky práva, povinnosti, pohľadávky
a záväzky futbalového oddielu zostávajú zachované a tento ako samostatný nástupnícky právny
subjekt musí spĺňať podmienky stanovené predpismi SFZ.“

V článku 14 ods. 3 bola navrhnutá úprava termínu 31. marec na termín 15. máj kalendárneho roka.
Termín doručenia podkladov pre schválenie právno-organizačných zmien do 31. 3. je skorý,
nakoľko v tom čase kluby nemusia mať dôvody na zmeny. Navrhovaný termín je zároveň aj
v súlade s ods. 9, ktorý stanovuje termín schválenia právno-organizačnej zmeny výkonným
výborom, ktorý musí rozhodnúť pred termínom vyžrebovania príslušnej súťaže.

V článku 14 ods. 5 bolo navrhnuté odstránenie písm. a) s tým, že povinnosť predkladať stanovisko
príslušného riadiaceho zvazu alebo Únie ligových klubov by sa presunula na žiadateľa o právno-
organizačnú zmenu, ktorý by mal týmto spôsobom aj povinnosť informovať príslušný riadiaci orgán
o takejto zmene. Matrike SFZ by ostala povinnosť predkladať na výkonný výbor stanoviská
ostatných útvarov SFZ, ktorých vyjadrenie je potrebné k rozhodnutiu výkonného výboru a sú
uvedené v ods. 5.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných zmenách v
kluboch s pripomienkami vznesenými na zasadnutí.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie štatútu ŠTK SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie štatútu
ŠTK SFZ. 



Uvedený návrh vznikol na základe potreby zosúladenia vykonávania jednotlivých operatívnych
činností ŠTK a Oddelenia riadenia súťaží SFZ tak, aby tieto činnosti bolo možné vykonávať
v súlade s platnou legislatívou SFZ, a aby uvedené subjekty mohli pri riadení súťaží spolupracovať.
Zámerom bolo zefektívniť činnosti pri riadení súťaží SFZ a odstrániť duplicitu jednotlivých
procesov tak, aby ich bolo možné vykonávať prostredníctvom oddelenia riadenia súťaží aj na
základe poverenia od Predsedu ŠTK SFZ (riadiaceho orgánu súťaže).

Priamo na zasadnutí bola vznesená pripomienka k predloženému materiálu k čl. 11, bod 1 tak, aby
bola doplnená posledná veta o text:
„po dohode s predsedom Komisie“
Celá veta potom znie:
„O potrebnosti zvolania Komisie rozhoduje jej predseda alebo vedúci ORS po dohode s
predsedom komisie.“

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie štatútu ŠTK SFZ s pripomienkou vznesenou
na zasadnutí.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ (úprava
podmienok dohody o striedavom štarte hráčok). 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného
poriadku SFZ. 
Riadiaci orgán (ŠTK SFZ) navrhol úpravu podmienok dohody o striedavom štarte hráčok, ktorý
upravuje Súťažný poriadok SFZ v čl. 31 ods. 2 tak, aby ženské kluby mohli uzatvoriť dohody
o striedavom štarte hráčok najneskôr 7 dní pred začiatkom jarnej a jesennej časti v súťažiach
ženského futbalu.
Z hľadiska hľadania potencionálnych hráčok v chlapčenských družstvách zo strany zástupcov
ženského futbalu je snaha o spoluprácu medzi klubmi ženského a mužského futbalu. Striedavý štart
hráčok výrazne dopomohol k doplneniu kádra z hľadiska kvantity, ale aj kvality. Vďaka
striedavému štartu hráčok sa mohlo vytvoriť družstvo žiačok aj v menších mestách či dedinkách.
V zimných mesiacoch prebieha na regionálnej úrovni a úrovni oblastných futbalových zvazov
množstvo turnajov žiakov v halách.  Na nich štartuje v žiackych družstvách veľa dievčat. Je veľká
šanca vybrať si vhodné dievčatá a  dohodnúť sa s nimi na striedavom štarte bez toho, aby sa
oslabovali družstvá žiakov. Tento spôsob štartu žiačok má pozitívnu odozvu v kluboch žiačok aj
žiakov. ŠTK SFZ považuje striedavý štart za určitý spôsob hosťovania, vytvorený špeciálne pre
žiačky, aby sa pomohlo vytvárať družstvá žiačok. Preto by možnosť uzatvoriť dohodu o striedavom
štarte žiačok mala rešpektovať prestupové okná v SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu Súťažného poriadku SFZ (úprava podmienok dohody
o striedavom štarte hráčok). 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Správa o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil Správu o činnosti Rozhodcovského
súdu SFZ za rok 2015.

Správa obsahovala v tabuľkovej forme počet konaní za rok 2015, počet prebiehajúcich konaní,
počet ukončených konaní za rok 2015 a celkovú výšku uhradených poplatkov. Ďalej správa
obsahovala aj prehľad jednotlivých sporov vedených na RS SFZ v roku 2015. 

Nakoľko správa neobsahovala v tabuľke prehľad, kedy sa spory začali, požiadali členovia VV SFZ
o preloženie tohto bodu na aprílové zasadnutie s doplnením uvedeného.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ odkladá prerokovanie Správy o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015 na
aprílové zasadnutie.
2) VV SFZ ukladá predsedovi RS SFZ doplniť správu o informáciu s prehľadom začiatkov
konania jednotlivých sporov.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

K bodu 10: Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil Správu o činnosti Komory SFZ pre
riešenie sporov za rok 2015.

Rovnako, ako v prípade Správy o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015, požiadali
členovia VV SFZ o doplnenie správy aj v prípade Komory SFZ pre riešenie sporov o prehľad
začiatku konania jednotlivých sporov.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ odkladá prerokovanie Správy o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok
2015 na aprílové zasadnutie.
2) VV SFZ ukladá predsedovi Komory SFZ pre riešenie sporov doplniť správu o informáciu s
prehľadom začiatkov konania jednotlivých sporov.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.  

K bodu 11: Správa o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok
2015.

Členovia komisie v uplynulom roku plnili základné úlohy (príprava a priebeh licenčného konania,
vrátane realizácie tzv. mimoriadneho použitia klubového licenčného systému voči nováčikom FL –
MFK Zemplín Michalovce a MFK Skalica) a aj mimoriadne úlohy (najma príprava Smernice



klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2015, zaškolenie nových autorizovaných osôb klubov
na používanie UEFA Club Licensing & Financial Fair Play Information System /ďalej len CL&FFP
ITS/, certifikačný audit SGS, plnenie úloh UEFA Benchmarkingu a úloh Finančného fair play /ďalej
len FFP/ v súťažiach UEFA). 

V hodnotenom roku komisia na svojich zasadnutiach prijala spolu 38 uznesení, ktoré všetky splnila a
realizovala. Nad rámec prijatých uznesení a úloh komisia asistovala klubom FL najma v komunikácii
s jednotlivými oddeleniami UEFA, a to hlavne v procese nahlasovania štadiónov pre stretnutia
v súťažiach UEFA, plnení úloh Finančného fair play UEFA, pri zmenách autorizovaných osôb pre
UEFA CL&FFP IT systém alebo pri aktualizácii štadiónových dotazníkov klubov.

Napriek počiatočným negatívnym reakciám a sťažnosti klubu, ktorá smerovala až na UEFA,
pozitívne sa vníma aj rozhodnutie komisie neodporučiť udelenie licencie klubu MFK Košice
(dnes FC VSS Košice), ktoré rešpektovali aj oba licenčné orgány. Po prvý raz v histórii licenčného
konania v podmienkach SFZ sa tak stalo, že niektorý klub neuspel ani v odvolacom konaní a pre
neudelenie licencie bol preradený do nižšej súťaže. Komisia však svoje odporúčanie prijala po veľmi
dôslednom preverení, najma finančnej situácie klubu a súčasné dianie v klube jej dáva v plnom
rozsahu za pravdu.   
Činnosť komisie a celej licenčnej administratívy SFZ pozitívne vnímala aj UEFA Club Licensing &
Financial Fair Play Unit, t.j. Licenčná administratíva UEFA, ktorá v hodnotenom období viackrát
vyjadrila spokojnosť s úrovňou zasielaných podkladov, dodržiavaním stanovených termínov,
aktívnym zapojením sa do pripomienkovania materiálov klubového licenčného systému a  plne
podporila aj jej postup v licenčnom konaní, keď v písomnej odpovedi na sťažnosť klubu MFK
Košice uviedla, že nemá žiadny dôvod spochybňovať činnosť LcK a licenčnej administratívy
SFZ.     

Spoluprácu s inými orgánmi a inštitúciami je považovaná za pragmatickú, bezproblémovú
a obojstranne prospešnú.
V rámci SFZ sa najviac zintenzívnila spolupráca s komisiou pre štadióny a ihriská (ďalej len KŠI).
LcK však spolupracovala aj so športovo-technickou komisiou SFZ (príprava licenčného systému pre
DOXXbet ligu), technickým úsekom SFZ, úsekom mládeže a rozvoja (licenčný systém mládeže),
bezpečnostným manažérom SFZ, manažérom integrity,  príležitostne s komisiou delegátov stretnutia
(ďalej len KDS), medzinárodným a organizačným úsekom SFZ,  ekonomickým úsekom, matrikou
SFZ, či koordinátorom SFZ pre styk s fanúšikmi.  
Spolupráca so štátnymi a samosprávnymi orgánmi bola v hodnotenom období minimálna,
spolupráca s médiami bola najintenzívnejšia najma v čase konania IX. licenčného workshopu a
prijatia rozhodnutia o neudelení licencie MFK Košice. 
Počet členov komisie (12) je vyšší, ako je obvyklé u vačšiny súčasných odborných komisií SFZ.
Tento počet je však plne opodstatnený. Pozície odborníkov pre kritériá (5x2) sú párované, jednak
z dôvodu vzájomnej zastupiteľnosti a tiež z dôvodu, že jeden odborník za cca 5 týždňov licenčného
konania, jednoducho nemôže zodpovedne preveriť (čo je jedna z hlavných zásad práce LcK) a po-
tom aj celoročne monitorovať a komunikovať s 12 klubmi. Zostávajúcimi členmi komisie sú jej pred-
seda a tajomník.
Tento stav je potrebné zachovať aj do budúcnosti, nakoľko je táto štruktúra overená 12-timi
licenčnými cyklami a každý súčasný člen LcK je v praxi overeným a kvalifikovaným
odborníkom. 
Komisia bude i naďalej spolupracovať predovšetkým s ÚLK, KŠI, KDS, bezpečnostným manažérom
SFZ, príp. ďalšími, nakoľko práve v tejto spolupráci sa aj v uplynulom roku opať mnoho vykonalo.
Je tu najlepší a najúčinnejší mechanizmus zavádzania a kontroly plnenia požiadaviek klubového
licenčného systému, Zákona o organizovaní verejných športových podujatí v kluboch, či nového
Zákona o športe. 
V legislatívnej oblasti bola komisia nápomocná pri tvorbe alebo pripomienkovaní potrebných
noriem (Smernica klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2015, Ustanovenia finančného



monitorovania klubov, nový Súťažný poriadok futbalu, Registračný a Prestupový poriadok SFZ,
Smernica pre pasportizáciu ihrísk a certifikáciu štadiónov), dokumentov (Rozpisy súťaží SFZ a
ÚLK) a tlačív, ale aj pri organizovaní potrebných procesov, rokovaní a stretnutí všetkých
zainteresovaných.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2015. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na ustanovenie nového člena KŠI SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v krátkom časovom období sa koncom
minulého roka vzdali z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti dvaja členovia KŠI SFZ. Na základe
tejto skutočnosti a po konzultácii s predsedom komisie bol predložený návrh na ustanovenie nového
člena. Predseda komisie odporučil na ustanovenie za nového člena KŠI SFZ p. Marcela Eperješiho
(VsFZ). Návrh spĺňal všetky formálne náležitosti v zmysle stanov SFZ (čl. 37. ods. 1).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ ustanovuje p. Marcela Eperješiho za člena KŠI SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na zloženie pracovnej skupiny k licenčnému systému
mládeže SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. V zmysle čl. 11 smernice o licenčnom systéme ÚTM a
licenčnom systéme Grassroots schvaľujú členovia VV SFZ zloženie pracovnej skupiny
k licenčnému systému mládeže SFZ. Pracovná skupina spracúva a vyhodnocuje žiadosti o udelenie
licencie, vypracováva hodnotiace správy k žiadostiam o udelenie licencie a predkladá ich VV SFZ.
Prezident SFZ predstavil návrh na jej zloženie:

Technický riaditeľ – Ján Greguš
Hlavný koordinátor –Samuel Slovák
Manažér mládeže a rozvoja – Martin Hasprún
Zástupca VV SFZ – Milan Vojtek
Zástupca VV ÚLK – Michal Mertinyák

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje Jána Greguša, Samuela Slováka, Martina Hasprúna, Milana Vojteka a
Michala Mertinyáka za členov pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 14: Schvaľovanie návrhu dejiska finále Slovenského pohára žien súťažného ročníka
2015/16.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že riadiaci orgán (ŠTK SFZ) navrhol
organizovať finále Slovenského pohára žien dňa 29. apríla 2016 v Jaslovských Bohuniciach. Čas
začiatku stretnutia bude prispôsobený začiatku mužského finále Slovnaft Cupu 2016.
Návrh na organizovanie finále Slovenského pohára žien v Jaslovských Bohuniciach vzišiel
z dôvodu blízkosti konania finálového stretnutia Slovanft Cupu, ktorý  sa bude v ten istý deň konať
v Trnave a futbalová komunita sa bude môcť zúčastniť oboch stretnutí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovenského pohára žien súťažného ročníka 2015/16
štadión v Jaslovských Bohuniciach.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
január/február 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. V tabuľkovej forme boli členom VV SFZ predstavené
výsledky odohraných zápasov reprezentačných družstiev SR za obdobie január/február 2016.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie január/február 2016.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskmu, ktorý informoval, že v období medzi riadnymi
zasadnutiami sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam, konkrétne hlasovanie č. 01/16 vo veci
schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a
ÚLK pre súťažný ročník 2015/16.

Návrh spočíval v znížení finančných nákladov klubov na delegované osoby, konkrétne delegátov
stretnutia. V jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 hradí náklady domáceho klubu za delegáta
stretnutia vo Fortuna lige a DoxxBet lige SFZ. 
Náklady na ostatné delegované osoby pre súťaže Fortuna ligy a DoxxBet ligy ostávajú nezmenené
a hradí ich domáci klub. Rovnako ostávajú nezmenené náklady na delegované osoby v nižších
súťažiach a hradí ich vždy domáci klub.

Svoje stanoviská zasielali členovia VV SFZ v skrátenom termíne do 26. februára 2016 na adresu 



Svoje stanoviská zasielali členovia VV SFZ v skrátenom termíne do 26. februára 2016 na adresu 
jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a 
ÚLK pre súťažný ročník 2015/16. 
alebo
Neschvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a 
ÚLK pre súťažný ročník 2015/16.
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie Rozpisu 
republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK pre súťažný ročník 2015/16.

Hlasovania sa zúčastnilo 13 členov VV SFZ, všetci 13 hlasovali formou "schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vTčšina 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 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrhy SFZ, RFZ a ÚLK na udelenie odznakov
SFZ pri príležitosti životných jubileí funkcionárov a za ich prínos pre rozvoj slovenského futbalu.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:

1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Richarda Havrillu,
p. Rudolfa Jančeka, p. Ondreja Trnovského a p. Miloslava Richnáka.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Antona Herhoneka,
p. Milana Bombalu, p. Jána Saba, p. Ivana Kolembusa a p. Rudolfa Kovára, p. Emanuela
Cuninku, p. Ladislava Pociska, p. Jaroslava Očkovského, p. Ladislava Benedikoviča, p. Pavla
Šípoša a Štefana Pupáka.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Prerokovanie žiadosti nepočujúcich futsalistov Slovenska.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v uplynulých dňoch prišla od
Deaflympiskeho výboru Slovenska žiadosť o finančný príspevok pre nepočujúcich futsalistov. Po
krátkej diskusii odsúhlasili členovia VV SFZ príspevok vo výške 3.000 €.

 
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje príspevok vo výške 3.000 € pre nepočujúcich futsalistov Slovenska.



Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19:  Schvaľovanie návrhu na rozšírenie listiny delegátov pozorovateľov rozhodcov v
súťažnom ročníku 2015/16.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh troch predsedov regionálnych futbalových
zvTzov (BFZ, SsFZ, VsFZ) na rozšírenie listiny delegátov pozorovateľov rozhodcov v súťažnom
ročníku 2015/16 o osobu Ladislava Gádošiho. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na rozšírenie listiny delegátov pozorovateľov rozhodcov v súťažnom
ročníku 2015/16 o p. Ladislava Gádošiho.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20:  Prerokovanie doručených žiadostí klubov o vrátenie nadhodnoty zábezpeky.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o dôvode zaradenia tohto bodu do programu
nasledovne:

V zmysle čl. 24 ods. 9 RaPP:
„Klub môže požiadať o vrátenie zábezpeky podľa odseku 6 až po skončení trvania poslednej zmluvy

s profesionálom, ktorá je registrovaná na SFZ. Príslušný riadiaci orgán poukáže finančnú 

zábezpeku na účet klubu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej vety.“

V zmysle čl. 24 ods. 6 RaPP:
„Klub, ktorý je účastníkom I. a II. ligy, môže s profesionálom uzatvoriť zmluvu, len ak má na účte 

SFZ zloženú zábezpeku. Výška zábezpeky je stanovená takto:

Úroveň súťaže Suma zábezpeky 
I. liga 30.000,EUR 

II. liga 10.000, EUR

Žiadosť klubu o vrátenie časti zábezpeky nespĺňa podľa článku 24 ods. 9 podmienky Registračného
a prestupového poriadku SFZ (ďalej len „RaPP“), nakoľko žiadajúci klub má na SFZ stále
registrované zmluvy s profesionálmi. Podľa uvedeného článku môže klub požiadať o vrátenie
zábezpeky až po skončení trvania poslednej zmluvy s  profesionálom. Ak by klub už nemal
registrovanú žiadnu zmluvu s profesionálom, mohol by žiadať príslušný riadiaci orgán súťaže (SFZ)
o vrátenie zábezpeky podľa odseku 6, teda o celú sumu, ktorú vložil podľa článku 6.

RaPP nerieši situáciu ak klub, ktorý je účastníkom I. a II. ligy v minulosti vložil vyššiu sumu
zábezpeky, pričom má na SFZ stále zmluvy s  profesionálmi. Takéto kluby žiadajú o vrátenie
„nadhodnoty zábezpeky“, z titulu rozdielu medzi pôvodne zloženou sumou zábezpeky a novou
výškou zábezpeky schválenou v RaPP na zasadnutí výkonného výboru SFZ dňa 03.02.2015.



Rovnako RaPP nerieši situáciu, ak klub, ktorý je momentálne  účastníkom II. ligy  v  minulosti
vložil zábezpeku pre úroveň I. ligy, pričom má na SFZ stále registrované zmluvy s  profesionálmi.
Aj v tomto prípade by sa jednalo iba o vrátenie „nadhodnoty zábezpeky“ z titulu zostupu do nižšej
úrovne súťaže.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1 ) VV SFZ schvaľuje návrh opatrenia voči klubom, ktoré v minulosti zložili vyššiu sumu
zábezpeky než je uvedená v článku 24 ods. 6 RaPP, a zároveň majú stále registrované na SFZ
zmluvy s profesionálmi s nasledovným usmernením:
- kluby môžu písomne požiadať SFZ (vedúceho oddelenia riadenia súťaží) o vrátenie
príslušnej nadhodnoty zloženej zábezpeky, inak budú nadhodnoty zložených zábezpek
vysporiadané po skončení súťažného ročníka 2015/2016. SFZ poukáže príslušnú nadhodnotu
finančnej zábezpeky na bankový účet klubu uvedený v žiadosti do 14 dní od doručenia tejto
žiadosti,
- kluby, ktoré sú v súčasnosti  účastníkom II. ligy a v minulosti vložili zábezpeku pre úroveň I.
ligy, pričom majú stále registrované na SFZ zmluvy s profesionálmi, môžu písomne požiadať
SFZ (vedúceho oddelenia riadenia súťaží) aj o vrátenie príslušnej nadhodnoty zloženej
zábezpeky z titulu zostupu do nižšej úrovne súťaže. SFZ poukáže príslušnú nadhodnotu
finančnej zábezpeky na bankový účet klubu uvedený v žiadosti do 14 dní od doručenia tejto
žiadosti.

2) VV SFZ ukladá povinnosť klubom v prípade postupu klubu z II. ligy do I. ligy doplniť
finančnú zábezpeku do výšky podľa článku 24 ods. 6 RaPP pre úroveň I. ligy a  to najneskôr
14 dní pred začiatkom súťaže, v ktorej bude hrať vyššiu úroveň súťaže. Realizovaný doplatok
je klub povinný preukázať zaslaním kópie bankového výpisu na adresu SFZ (vedúceho
oddelenia riadenia súťaží). Až do doplnenia zábezpeky podľa predchádzajúcej vety nie je
klub oprávnený uzatvárať žiadnu novú zmluvu s profesionálom.

3) VV SFZ ukladá povinnosť predkladateľovi RaPP-u zapracovať bod 1-2 tohto uznesenia do
pripravovanej novely RaPP-u.

Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20: Diskusia.
Termín konania Konferencie SFZ.

Ján Kováčik:
Informoval členov VV SFZ, že vzhľadom na termín priateľského medzištátneho zápasu medzi
Slovenskom a Severným Írskom, ktorý sa uskutoční dňa 4. júna 2016 v Trnave, sa vedenie SFZ
rozhodlo zorganizovať plánovanú Konferenciu SFZ deň predtým, teda 3. júna 2016 v Bratislave,
v hoteli Holiday Inn.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 8. marca 2016 v Bratislave:

Uznesenie č. 24/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.

T: ihneď



Z: Ján Kováčik
    Jozef Kliment 

Uznesenie č. 25/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 26/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o s pripomienkami
vznesenými na zasadnutí.
2) VV SFZ schvaľuje návrh Organizačnej smernice SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 27/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh kalkulácie a vizualizácie Siene slávy slovenského futbalu.

T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 28/16 VV SFZ:
VV SFZ schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o právno-organizačných zmenách v
kluboch s pripomienkami vznesenými na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 29/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie štatútu ŠTK SFZ s pripomienkou vznesenou na
zasadnutí.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 30/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu Súťažného poriadku SFZ (úprava podmienok dohody
o striedavom štarte hráčok). 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 31/16 VV SFZ:
1) VV SFZ odkladá prerokovanie Správy o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015 na
aprílové zasadnutie.
2) VV SFZ ukladá predsedovi RS SFZ doplniť správu o informáciu s prehľadom začiatkov konania
jednotlivých sporov.
 

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 32/16 VV SFZ:
1) VV SFZ odkladá prerokovanie Správy o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2015
na aprílové zasadnutie.
2) VV SFZ ukladá predsedovi Komory SFZ pre riešenie sporov doplniť správu o informáciu s
prehľadom začiatkov konania jednotlivých sporov.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 33/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie Správu o činnosti Licenčnej komisie SFZ za rok 2015. 

T: ihneď



Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 34/16 VV SFZ:
VV SFZ ustanovuje p. Marcela Eperješiho za člena KŠI SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 35/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje Jána Greguša, Samuela Slováka, Martina Hasprúna, Milana Vojteka a Michala
Mertinyáka za členov pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 36/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovenského pohára žien súťažného ročníka 2015/16 štadión v
Jaslovských Bohuniciach.   

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 37/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za
obdobie január/február 2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 38/16 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. 39/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Richarda Havrillu, p.
Rudolfa Jančeka, p. Ondreja Trnovského a p. Miloslava Richnáka.

2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Antona Herhoneka, p.
Milana Bombalu, p. Jána Saba, p. Ivana Kolembusa a p. Rudolfa Kovára, p. Emanuela Cuninku, p.
Ladislava Pociska, p. Jaroslava Očkovského, p. Ladislava Benedikoviča, p. Pavla Šípoša a Štefana
Pupáka.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 40/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje príspevok vo výške 3.000 € pre nepočujúcich futsalistov Slovenska.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 41/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na rozšírenie listiny delegátov pozorovateľov rozhodcov v súťažnom
ročníku 2015/16 o p. Ladislava Gádošiho.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 42/16 VV SFZ:
1 ) VV SFZ schvaľuje návrh opatrenia voči klubom, ktoré v minulosti zložili vyššiu sumu
zábezpeky než je uvedená v článku 24 ods. 6 RaPP, a zároveň majú stále registrované na SFZ
zmluvy s profesionálmi s nasledovným usmernením:
- kluby môžu písomne požiadať SFZ (vedúceho oddelenia riadenia súťaží) o  vrátenie príslušnej
nadhodnoty zloženej zábezpeky, inak budú nadhodnoty zložených zábezpek vysporiadané po



 kluby, ktoit sœ v sœčasnosti œčastn kom II. ligy Li V ni inu losti vlo ili zÆhezpeku pit œrove I. ligy.pričom ninjø stÆle registiovanØ na SEZ zmluvv S profesionÆlm L mø u p somne po iadat SEZ(vedœeeho oddelenia  iadenia sœfa i) aj o vr lenie prislu nej nadhodnoty zlo enej zÆbezpekyZ titul u zostupu clo ni ej œrovne sœfa e. SEZ poukÆ e pr slu nœ nadhodnotu finančnej zœhezpekyna hankov œčet I< luhu uveden v  inclosti do 14 dnf od doručenia tejto  iadosti.
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3) VV SFZ ukladÆ povinnos predkladate ovi RaPP-u zapracovaf bod 1-2 tolito uznesenia dopripravovanej novely RaPP-u.
T: ihnecf 
Z: Jozef Kliment

Verifikoval:

iJel\Kliment
generœlny  ekretœr SEZ

pavny CX


