
Zápisnica č. 09/16 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 8. novembra
2016 v Bratislave.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Pavel Halabrín - zástupca ÚLK
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Pavol Šípoš – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov

Ospravedlnení: Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Milan Lešický – zástupca trénerov

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – kontrolór SFZ
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ

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

modernizácie futbalových štadiónov.
4. Schvaľovanie návrhu projektu podpory a financovania výstavby futbalovej

infraštruktúry.
5. Schvaľovanie návrhu na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní dobudovania

Futbalovej Akadémie mládeže v Dunajskej Strede a jej užívania pre potreby
reprezentácií SR a SFZ.

6. Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ.
7. Prerokovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riad-

nych, pridružených a individuálnych členov SFZ.
8. Prerokovanie návrhu a zmenu a doplnenie Stanov SFZ.
9. Prerokovanie návrhu na systém odmeňovanie reprezentantov SR „A“.
10. Prerokovanie návrhu na prijatie čestných členov SFZ.
11. Prerokovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ.
12. Voľba člena Odvolacie orgánu licenčného konania (advokáta).
13. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie UEFA Solidarity Payment súťažného

ročníka 2016/17. 
14. Schvaľovanie návrhu na vytvorenie reprezentačného výberu dievčat do 23 rokov

(WU23).
15. Schvaľovanie návrhu na nominácie SFZ do volieb orgánov SOV v rámci 51.

valného zhromaždenia SOV.
16. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ. 
17. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie ok-

tóber 2016.
18. Diskusia.



K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu
zasadnutia.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.
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 GS SFZ Jozef Kliment. 

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.
Na splnenie úlohy je potrebné ešte uzatvorenie zmluvy o spolupráci so subjektom z Banskej
Bystrice,  ostatné zmluvy sú medzi SFZ a subjektami projektu uzatvorené. 
Informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov je zaradená na zasadnutí ako samostatný bod programu.

Uznesenie č. 105/16 VV SFZ:
1 ) VV SFZ schvaľuje návrh na zrušenie Matričnej komisie SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. s)
stanov SFZ.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť, aby poveril matriku SFZ úkonmi, ktoré doteraz vykonávala
MaK SFZ.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť, aby zabezpečil novelizovanie predpisov SFZ týkajúcich sa
právomocí a povinností MaK SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá v bode 3.
Pri najbližšej novelizácii RaPP-u SFZ bude upravené aj riešenie sťažností v čl. 41, ktoré predtým
patrili do pôsobnosti MaK SFZ.

Uznesenie č. 115/16 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 31. marec 2017 za konečný termín na predloženie dokumentácie
k vydaniu stavebného povolenia a deň 30. jún 2017 za konečný termín na predloženie
dokumentácie k zahájeniu stavebných prác pre partnerov, ktorý majú podpísanú so SFZ zmluvu
o spolupráci v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. V tejto



súvislosti zároveň schvaľuje posunutie uvedených termínov o 3 mesiace pre štadión v meste Banská
Bystrica, v ktorom ide o projekt atleticko-futbalového štadióna a jeho vlastníkom je Ministerstvo
obrany SR.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
V texte uznesenia sú konečné termíny 31. marec 2017 a 30. jún 2017 na splnenie úlohy.

Uznesenie č. 125/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje deň 24. november 2016 za konečný termín na zasielanie prihlášok pre dejisko
finále Slovnaft Cup-u ročníka 2016/2017.
2) VV SFZ schvaľuje minimálne požiadavky na infraštruktúru, ktorú by mal spĺňať futbalový
štadión na finále Slovnaft Cup-u ročníka 2016/2017. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
Konečný termín na zasielanie prihlášok pre dejisko finále Slovnaft Cup-u ročníka 2016/2017 je 24.
november. Doposiaľ nebola SFZ doručená žiadna prihláška.

Uznesenie č. 136/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 18. november 2016 v Poprade.
2)  VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť predložený návrh programu.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 31. októbra
2016 mená členov návrhovej a mandátovej komisie.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
V termíne do 31. októbra 2016 boli SFZ doručené mená členov návrhovej a mandátovej komisie.

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. Slovo odovzdal projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý zhrnul informácie o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa udiali od poslednej in-
formácie poskytnutej členom VV SFZ.

1. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii, modernizácii a výstavbe futbalového
štadióna v Michalovciach medzi SFZ a MFK Zemplín Michalovce, a.s.

2. Naďalej pokračujú práce na realizácii výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových
štadiónov v Žiline, Dunajskej Strede a Žiari nad Hronom.

3. Na štadiónoch v Zlatých Moravciach, Myjave a Senici bola zástupcami SFZ, KŠI SFZ
a ÚLK vykonaná obhliadka za účelom kontroly plnenia infraštruktúrnych kritérií pred sezó-
nou 2017/2018 v súlade so Smernicou SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018.

Ostatná konferencia SFZ, ktorá sa konala 3. júna 2016 udelila prezidentovi SFZ mandát na
uzatvorenie nasledovných zmlúv:zmluvy o darovaní akcií medzi SFZ a City Aréna SFZ,
a.s.,

a) dodatku k zmluve o spolupráci medzi SFZ a City Aréna, a.s.,



b) zmluvy o užívaní futbalového štadióna medzi City Aréna SFZ, a.s. a SFZ,
Na základe niekoľkých rokovaní zástupcov SFZ a City Aréna, a.s., v súlade so stanoviskom audíto-
ra SFZ a po dôkladnom zvážení všetkých plusov a mínusov schváleného riešenia vstupu SFZ do
spoločnosti City Aréna SFZ, a.s. navrhujeme, aby VV SFZ odporučil Konferencii SFZ odsúhlasenie
riešenia, podľa ktorého bude bezodplatné užívanie štadióna City Aréna Antona Malatinského v Tr-
nave zo strany SFZ riešené v princípe rovnako ako u všetkých ostatných projektov, a to cez
zriadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach tvoriacich štadión, spočívajúceho v bezodplatnom
užívaní štadióna.
Kapitálová účasť SFZ vo výške 51% základného imania spoločnosti prevádzkujúcej štadión sa po
opätovnom posúdení z právneho aj ekonomického pohľadu a na základe odporúčaní audítora SFZ
javí byť nevyhovujúca najmä z týchto dôvodov:
 väčšinová kapitálová účasť v akciovej spoločnosti je spojená s fyzickou účasťou zástupcov

SFZ v riadiacich orgánoch spoločnosti a teda značne riziková z pohľadu novej právnej úpravy
zodpovednosti štatutárnych orgánov za úpadok a platobnú neschopnosť spoločnosti (vysoké
finančné sankcie a vecno-právne postihy spočívajúce napr. v pozastavení výkonu funkcie
štatutárneho orgánu a v zákaze vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v iných spoločnostiach),

 pravdepodobnosť možného ekonomického dopadu a vyvolania dodatočných nárokov na
rozpočet SFZ z titulu potreby financovania spoločnosti kvôli zabezpečeniu jej plynulej činnosti
a prevádzky (záporný hospodársky výsledok spoločnosti).

Zriadenie vecného bremena opravňujúceho SFZ bezodplatne využívať štadión po dobu 20 rokov
odo dňa kolaudácie zabezpečí splnenie všetkých podmienok SFZ a postačuje aj k splneniu
záväzkov na zabezpečenie užívania štadióna vyplývajúcich z príslušného uznesenia vlády SR v
projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov a dotačnej zmluvy
uzatvorenej medzi SFZ a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zároveň toto riešenie
nezakladá žiadne dodatočné finančné nároky na rozpočet SFZ.

V tejto súvislosti už prebehlo stretnutie zástupcov SFZ s primátorom Mesta Trnava, ktoré je
vlastníkom väčšiny pozemkov a súvisiacej infraštruktúry (City Aréna, a.s. má tieto nehnuteľnosti
v dlhodobom nájme), kde bola zo strany Mesta Trnava prisľúbená súčinnosť pri zabezpečení
zriadenia vecného bremena na využívanie štadióna pre potreby reprezentácií SFZ v súlade s vyššie
uvedenými dokumentmi.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ:
a) zrušiť mandát pre prezidenta SFZ schválený uznesením Konferencie SFZ zo dňa 3.6.2016 k
bodu 12 a zo strany SFZ nenadobúdať väčšinovú kapitálovú účasť vo výške 51% základného
imania v spoločnosti City Aréna SFZ, a.s.,
b) schváliť návrh na zabezpečenie bezodplatného užívania futbalového štadióna Antona 
Malatinského v Trnave cez zriadenie vecného bremena spočívajúceho v oprávnení SFZ 
bezodplatne užívať futbalový štadión po dobu 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na nehnuteľnosti tvoriace futbalový štadión, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Trnava,
c) udeliť prezidentovi SFZ mandát uzatvoriť s mestom Trnava zmluvu o zriadení vecného 
bremena  spočívajúceho v oprávnení SFZ bezodplatne užívať futbalový štadión Antona 
Malatinského v Trnave po dobu 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

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 projektu podpory a financovania výstavby futbalovej infra-
štruktúry.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý predstavil návrh nového projektu podpory a financovania výstavby futbalovej infra-
štruktúry.
V aktuálnom období realizuje Slovenský futbalový zväz 2 veľké projekty zamerané na výstavbu
futbalovej infraštruktúry. Jedným je projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalových
štadiónov na roky 2013-2022“, ktorý schválila vláda SR na svojom zasadnutí dňa 27.2.2013. V
projekte je zaradených 21 miest, v ktorých je výstavba futbalových štadiónov už realizovaná alebo
pripravovaná.
Zároveň má SFZ v pravidelných štvorročných cykloch možnosť čerpať finančné prostriedky na roz-
voj futbalovej infraštruktúry z investičného projektu európskej futbalovej asociácie UEFA s názvom
„UEFA HatTrick“. V aktuálnom štvorročnom období sú finančné prostriedky z tohto projektu alo-
kované, okrem investícii do národných tréningových centier SFZ v Senci a Poprade, najmä inves-
tované do projektu výstavby tréningových ihrísk s umelým trávnatým povrchom. V tomto projekte
je aktuálne zaradených 17 miest na základe regionálneho princípu.

Počnúc rokom 2016 má SFZ ďalej na ročnej báze možnosť čerpať finančné prostriedky na rozvoj
futbalovej infraštruktúry z investičného projektu svetovej futbalovej asociácie FIFA s názvom
„FIFA Forward“.  Časť finančných prostriedkov z uvedeného programu použije SFZ v rámci
spolupráce s Futbalovou Akadémiou mládeže v Dunajskej Strede.

V ostatnom období však obdržali prezident, generálny sekretár, či priamo oddelenie strategických
projektov SFZ veľké množstvo žiadostí na podporu rekonštrukcie futbalových ihrísk, výstavby
tréningových plôch, rekonštrukcie zázemia štadiónov, výstavby tribún, či inej futbalovej
infraštruktúry.

Keďže uvedených žiadostí evidujeme naozaj množstvo, pripravili sme návrh univerzálneho
projektu na podporu investícií do futbalovej infraštruktúry, ktorý by sme chceli spustiť v roku 2017.
Vzhľadom na pomerne vysokú administratívnu a legislatívnu záťaž, spojenú s financovaním vyššie
uvedených projektov, navrhujeme, aby bol projekt financovaný na ročnej báze z vlastných zdrojov
SFZ.

Zámer a cieľ projektu:

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo
futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju
tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.

Cieľom projektu je vybrať každoročne približne 15 projektov zameraných na futbalovú
infraštruktúru po celom Slovensku na základe jasne stanovených kritérií, a to formou refundácie
výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera
alebo tretej strany.

Navrhovaná ročná výška alokovaných prostriedkov v rámci tohto projektu: 500.000,- EUR

Navrhované obdobie realizácie projektu: 5 rokov

Úlohy projektu:

1. Vytvorenie odbornej pracovnej skupiny pre posudzovanie predložených projektov

(zloženie - 7 osôb: člen VV SFZ/zástupca ÚLK, predseda KŠI, projektový manažér, 4 zástupcovia
RFZ)

2. Stanovenie kritérií pre hodnotenie jednotlivých projektov



3. Posúdenie jednotlivých projektov na základe stanovených kritérií – výber projektov

4. Realizácia jednotlivých projektov – finančná podpora formou refundácie výdavkov

Podmienky poskytnutia finančnej podpory zo strany SFZ:

Účel finančnej podpory

• výstavba a rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry využívanej pre mládežnícke družstvá
klubu

Zdroj finančných prostriedkov

• vlastné zdroje SFZ

Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt

• minimálne 15.000,- EUR, maximálne 50.000,- EUR

Povinné spolufinancovanie zo strany partnera

• 25% z celkovej sumy (Príklad: Pokiaľ by bola výška podpory SFZ 30.000,- EUR = 75%,
potom povinné spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,- EUR = 25%)

Minimálny počet podporených projektov v jednom roku: 15

Termín predkladania žiadostí / projektov: koniec februára príslušného roku

Termín schvaľovania žiadostí / projektov: koniec marca príslušného roku

Ďalšie podmienky

• vlastníctvo, resp. dlhodobý nájom infraštruktúry, ktorá je predmetom projektu

• poskytnutie infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ

• predloženie projektovej dokumentácie, resp. architektonickej štúdie

Účel poskytnutia finančnej podpory:

Výstavba a rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry

• tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou

• hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov

• rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov

• rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa)
futbalových štadiónov

Kritériá zohľadnené pri posudzovaní projektov

• regionálny princíp

• budúce využitie infraštruktúry pre potreby mládežníckych družstiev

• kvalita predloženého projektu

• účelnosť použitia finančných prostriedkov

• možnosť využitia infraštruktúry pre potreby SFZ, RFZ a ObFZ

• výška spolufinancovania partnera



Partneri SFZ v aktuálnych projektoch zameraných na futbalovú infraštruktúru (projekt „štadióny“
a projekt „umelé ihriská“) nemôžu byť zaradení medzi uchádzačov o podporu v tomto projekte.

Návrh kritérií spracovaných odbornou pracovnou skupinou schvaľuje VV SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh projektu podpory a financovania výstavby futbalovej
infraštruktúry.
2) VV SFZ schvaľuje 7 člennú pracovnú skupinu, ktorá bude posudzovať predkladané
projekty v zložení: 4 zástupcovia RFZ, zástupca ÚLK, predseda KŠI SFZ a projektový
manažér SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní dobudovania
Futbalovej Akadémie mládeže v Dunajskej Strede a jej užívania pre potreby reprezentácií SR
a SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý predstavil návrh na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní dobudovania Futba-
lovej Akadémie mládeže v Dunajskej Strede a jej užívania pre potreby reprezentácií SR a SFZ.
V porovnaní s bodom, ktorý sa prejednával na októbrovom zasadnutí (podpora financovania v roku
2016), bol predložený návrh spolupráce a podpory SFZ pri financovaní dobudovania Futbalovej
Akadémie mládeže v Dunajskej Strede a jej využívania pre potreby všetkých reprezentačných
výberov SR vo futbale (vrátane reprezentačného A-tímu) a pre potreby ďalších podujatí organizo-
vaných SFZ. Zdrojom finančnej podpory bude investičný program FIFA FORWARD.

Účel finančnej podpory

- dobudovanie a užívanie futbalovej infraštruktúry

Zdroj finančných prostriedkov

- investičný program FIFA FORWARD

Návrh finančného príspevku na dobudovanie a užívanie infraštruktúry v rokoch 2017 – 2021

- 350.000,- EUR ročne

Celkový rozpočet výstavby futbalovej akadémie tvorí suma cca. 9,3mil. EUR.

Poskytnutie futbalovej infraštruktúry zo strany partnera

Partner poskytne SFZ na dobu 20 rokov bezodplatne priestory a infraštruktúru (futbalové ihriská,
ostatné športoviská, ubytovacie a regeneračné kapacity, zázemie) Futbalovej Akadémie mládeže v
Dunajskej Strede na účel:

• tréningové zrazy, kempy a sústredenia ženských a mládežníckych reprezentácií SR

• organizácia priateľských medzištátnych stretnutí ženských a mládežníckych reprezentácií
SR

• tréningové zrazy a sústredenia reprezentácie SR A

• ďalšie podujatia organizované SFZ

Rozsah bezodplatného poskytnutia priestorov a infraštruktúry futbalovej akadémie bude stanovené
zmluvou o spolupráci medzi SFZ a partnerom. SFZ bude partnerovi hradiť všetky poskytované



služby, vrátane energií, na základe stanoveného cenníka, ktorý bude tvoriť prílohu zmluvy o spolu-
práci.

Na základe úspešnej realizácie tohto projektu tak bude SFZ pri využití jestvujúcej infraštruktúry
NTC Senec a NTC Dunajská Lužná konečne schopný zabezpečiť adekvátne a kvalitné podmienky
pre športovú prípravu reprezentačných výberov SR v regióne Západ. Zároveň je výhodou tejto
spolupráce aj lokalita futbalovej akadémia, ktorá je pomerne dobre dostupná z Bratislavy, resp.
letiska M.R. Štefánika.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
Schvaľuje návrh na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní dobudovania Futbalovej Aka-
démie mládeže v Dunajskej Strede a jej užívania pre potreby reprezentácií SR a SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 8
Proti – 2 (V. Ondrejka, P. Halabrín)
Zdržali sa hlasovania – 1 (K. Belaník)
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 6: Prerokovanie návrhu programu Konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi ktorý pred-
stavil návrh programu Konferencie SFZ.
V porovnaní s návrhom programu Konferencie SFZ, ktorý bol členom VV SFZ predstavený na
októbrovom zasadnutí došlo k jeho úprave, a to v doplnení bodov s názvom:
- schvaľovanie návrhu na prijatie čestných členov SFZ,

- schvaľovanie návrhu na systém odmeňovanie reprezentantov SR „A“

Konferencia SFZ sa uskutoční dňa 18. novembra 2016 v Poprade. Predbežný program s doplnením
dvoch vyššie uvedených bodov predkladá generálny sekretár v tejto podobe:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle stanov a správy mandátovej

komisie)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky)

5. Schvaľovanie návrhu na prijatie čestných členov SFZ

6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ 

7. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových

štadiónov

8. Schvaľovanie návrhu na systém odmeňovanie reprezentantov SR „A“

9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

10.Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených

a individuálnych členov SFZ

11.Diskusia

12. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou



V zmysle ustanovení rokovacieho poriadku SFZ je potrebné odporučiť delegátom konferencie
kandidátov na členov návrhovej komisie a mandátovej komisie pre nadchádzajúcu konferenciu.
SFZ boli doručené návrhy aj na overovateľov zápisnice.

Mandátová komisia:
Pavol Beťko (SsFZ), Miroslav Baxa (BFZ), Ivan Gróf (ZsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek
(SFZ), Michal Mertinyák (ÚLK) 
Návrhová komisia:
Ján Čilík (SsFZ) Milan Lônčík (BFZ), Peter Kováč (ZsFZ), Štefan Vaľko (VsFZ), Peter Dedík
(SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK)
Overovatelia zápisnice:
Vendelín Novysedlák (VsFZ), Mária Berdisová (SFZ), Ľubomír Golis (ÚLK)

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ, ktorá
sa uskutoční dňa 18. novembra 2016 v Poprade.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť členov návrhovej komisie a mandátovej
komisie, ako aj overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia:
Pavol Beťko (SsFZ), Miroslav Baxa (BFZ), Ivan Gróf (ZsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek
(SFZ), Michal Mertinyák (ÚLK)
Návrhová komisia:
Ján Čilík (SsFZ) Milan Lônčík (BFZ), Peter Kováč (ZsFZ), Štefan Vaľko (VsFZ), Peter Dedík 
(SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK)
Overovatelia zápisnice:
Vendelín Novysedlák (VsFZ), Mária Berdisová (SFZ), Ľubomír Golis (ÚLK)
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Prerokovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych,
pridružených a individuálnych členov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi ktorý pred-
stavil návrh na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuál-
nych členov SFZ. Ten sa vyberá v súlade so zákonom č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, bude schvaľovaný najvyšším orgánom SFZ - Konferenciou SFZ, na jej najb-
ližšom zasadnutí. Ostatná Konferencia SFZ dňa 3.6.2016 schválila výšku členského príspevku riad-
nych pridružených a individuálnych členov  SFZ a jeho splatnosť. Uvedené rozhodnutie Konferen-
cie SFZ je potrebné upresniť a vyšpecifikovať tak, aby bol návrh na spôsob použitia vybraného
členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ jasný a zrozumiteľný.
V súlade s čl. 67 ods. 5 Stanov SFZ,  SFZ vytvára fond podpory mládežníckeho futbalu, ktorého
príjmami sú príjmy z členského príspevku. VV SFZ rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia
prostriedkov fondu podpory mládežníckeho futbalu v súlade s účelom použitia schváleným Konfe-
renciou SFZ podľa článku 42 ods. 3 písm. k) Stanov SFZ. 

Členovia VV SFZ navrhli delegátom konferencie SFZ rozdeliť vybrané členské príspevky futbalo-
vým klubom podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do  súťaží v jesennej časti
súťažného ročníka 2016/2017



Finančné prostriedky by boli alokované jednotlivým klubom podľa  počtu mládežníckych družstiev.
Uvedené rozdelenie priamo reflektuje skutočnosť, že príjmy z členských príspevkov sú zdrojom
fondu podpory mládežníckeho futbalu, čo je relevantným dôvodom na ich prerozdelenie len  medzi
tie futbalové kluby, ktoré majú najmenej jedno aktívne družstvo mládeže.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob použitia vybraného
členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ formou rozdelenia
futbalovým klubom podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej
časti súťažného ročníka 2016/17 s termínom vyplatenia ku dňu 15.12.2016.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal právnemu expertovi SFZ Jaroslavovi Ry-
bánskemu, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ.
Dôvodom novelizácie Stanov SFZ je schválenie návrhu na zmenu a doplnenie Licenčnej smernice
SFZ na zasadnutí VV SFZ dňa 6. októbra 2016 a upravenie spôsobu hlasovania VV SFZ v prípade
neobsadenia všetkých miest VV SFZ. Navrhované zmeny a doplnenia sú nasledovné:

• V článku 48 sa za odsek 4 dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:

„Pri voľbe člena výkonného výboru podľa článku 48 ods. 2 písm. f.) je rozhodujúce, aby bol kandi-

dát navrhnutý združením profesionálnych hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ a FIFPro alebo

iným združením zastupujúcim záujmy hráčov, ktoré je v čase voľby členom SFZ. Ak neexistuje žiad-

na hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, ktorí sú členmi SFZ.“

• V článku 50 odsek 3 sa vypúšťa slovo „(8)“ a za slová „všetkých členov výkonného
výboru“ sa vkladá „určená podľa článku 52 ods. 2”

Nové znenie článku:

Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov výkonného výboru určená
podľa článku 52 ods. 2 (8) alebo ak sa má rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie
konferencie a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je prezident povinný zvolať mimoriadne
zasadnutie výkonného výboru do 7 dní od doručenia žiadosti alebo od vzniku dôvodu na zvolanie
mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru.

• V článku 52 odsek 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ak v čase zasadnutia výkonného výboru nie sú všetky miesta členov výkonného výboru podľa

článku 48 ods. 2 obsadené, výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých

členov výkonného výboru, ktorí sú v čase zasadnutia výkonného výboru zvolení do funkcie člena vý-

konného výboru a vykonávajú funkciu člena výkonného výboru, nikdy však menším počtom hlasov

ako 5.“

Nové znenie článku:



Výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov (8). Ak v čase
zasadnutia výkonného výboru nie sú všetky miesta členov výkonného výboru podľa článku 48 ods.
2 obsadené, výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov
výkonného výboru, ktorí sú v čase zasadnutia výkonného výboru zvolení do funkcie člena
výkonného výboru a vykonávajú funkciu člena výkonného výboru, nikdy však menším počtom
hlasov ako 5.

• Článok 61 odsek 6 znie:

„Aspoň jeden člen každého licenčného orgánu SFZ musí byť štatutárnym audítorom zapísaným v

zozname štatutárnych audítorov vedenom Slovenskou komorou audítorov a minimálne jeden ďalší

 člen musí byť advokát, ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory a najmenej tri roky vy-

konáva advokátsku prax.“

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov
SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Prerokovanie návrhu na systém odmeňovanie reprezentantov SR „A“.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh  na systém odmeňovanie reprezentantov
SR „A“. Tento bod bude predmetom schvaľovania najvyššieho orgánu SFZ – Konferencie SFZ. 
VV SFZ na svojom zasadnutí konanom dňa 5.9.2016 schválil v súlade so „Štatútom reprezentanta“
návrh dohody o odmene hráčov a realizačného tímu reprezentácie SR “A” na kvalifikačný cyklus
MS 2018 v Rusku, pričom obsahom dohody bola  odmena hráčom za kvalifikačný a priateľský
zápas v závislosti od súpera a výsledku a návrh rozdelenia prémií od FIFA v prípade postupu na
finálový turnaj MS 2018.  
Cieľom schválenia systému odmeňovania reprezentantov SR „A“  je zakotvenie  zrozumiteľného
a vo všeobecnosti platného kľúča, ktorý bude používaný pri výpočte výšky odmeny reprezentanta
za konkrétny reprezentačný zápas aj do budúcnosti. Váhy jednotlivých kritérií, ktoré budú
používané, sú v najvyššej možnej miere objektivizované a odmena bude týmto spôsobom
reflektovať náročnosť zápasu a aj kvalitatívne kritérium, ktorým je konečný výsledok. 
Výška odmeny za konkrétny zápas bude závislá od odmeny schválenej VV SFZ v zmysle dohody
o odmene hráčov a realizačného tímu a od konečného výsledku. Odmena bude vyplatená vo výške
50% po skončení zápasu a zvyšná časť vo výške 50% v úhrne za všetky odohrané zápasy bude
vyplatená len v prípade postupu reprezentácie na finálový turnaj. 

1. Kvalifikačný zápas

Výška odmeny sa stanovuje na základe dvoch kritérií:

a) v závislosti od súpera
V rámci tohto kritéria sa posudzuje náročnosť súpera podľa jeho aktuálneho umiestnenia v rebríčku
FIFA a zároveň aj atraktivita súpera z pohľadu predaja marketingových práv, ktorá je priamo
úmerná jeho športovým úspechom a momentálnemu umiestneniu, t.j.  aplikuje sa zásada, že čím je
súper kvalitnejší, tým je vstupná odmena na rozdelenie vyššia. 



b) v závislosti od výsledku

Posudzuje sa konečný výsledok zápasu a výška odmeny je v princípe určená pri výhre 100%, pri
remíze 50% a v prípade prehry v akomkoľvek zápase bez ohľadu na súpera a povahu zápasu  ne-
majú hráči nárok na žiadnu odmenu. Tento pomer môže byť v niektorých prípadoch modifikovaný
v závislosti od ratingu súpera.  

2. Priateľský zápas

Pri priateľskom zápase platí obdobný princíp prerozdelenia odmeny ako pri kvalifikačnom zápase,
100% bude vyplatených v prípade výhry, 50% za remízu a pri prehre nevzniká nárok na vyplatenie
odmeny. Výška odmeny za priateľský zápas bude stanovená VV SFZ v priebehu celého kvalifikač-
ného cyklu fixne bez ohľadu na súpera pred začiatkom kvalifikácie. 
Tréner má právo rozdeliť výšku odmeny za priateľský zápas individuálne v závislosti od výkonu
hráčov. Hráčom bude poskytnuté vreckové vo výške 100,- eur/deň pri každom kvalifikačnom
a priateľskom zápase. 
V prípade postupu na finálový turnaj budú prémie získané od FIFA/UEFA rozdelené na základe
osobitného rozhodnutia VV SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na systém odmeňovanie repre-
zentantov SR „A“.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Prerokovanie návrhu na prijatie čestných členov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi ktorý pred-
stavil návrh na prijatie čestných členov SFZ. Tento bod bude predmetom schvaľovania najvyššieho
orgánu SFZ – Konferencie SFZ.
V súlade s čl. 30, ods. 2 Stanove SFZ prezident SFZ navrhol, aby bolo čestné členstvo v SFZ
udelené trénerovi a všetkým československým futbalovým reprezentantom, ktorí ešte nie sú čest-
nými členmi SFZ a ktorí sa svojim výkonom podieľali na získaní zlatých medailí na ME 1976
v Juhoslávii, kde tím Československa v belehradskom finále porazil výber Západného Nemecka
v penaltovom rozstrele po nerozhodnom skóre 2:2 z riadneho hracieho času. Trénerom víťazného
družstva bol aj p. Jozef Vengloš, ktorý však nie je na udelenie čestného členstva nominovaný, keď-
že čestným členom SFZ sa stal na základe schválenia Konferenciou SFZ už dňa 28.9.2012. 

Čestné členstvo v SFZ sa navrhuje udeliť pri príležitosti štyridsiateho výročia získania tohto prestíž-
neho titulu týmto futbalistom:

1. Anton Ondruš
2. Marián Masný
3. Koloman Gögh (in memoriam)
4. Ladislav Jurkemik
5. Alexander Vencel, st. 
6. Ján Švehlík
7. Jozef Čapkovič
8. Ján Pivarník
9. Dušan Galis



10. Jozef Móder
11. Pavol Biroš
12. Karol Dobiaš
13. Dušan Herda
14. Pavol Michalík
15. Jaroslav Pollák
16. Antonín Panenka
17. Zdeněk Nehoda
18. Ivo Viktor
19. František Štambachr
20. František Veselý (in memoriam)
21. Václav Ježek – tréner (in memoriam).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Antona Ondruša, Mariána Masného,
Kolomana Gögha (in memoriam), Ladislava Jurkemika, Alexandra Vencela, Jána Švehlíka,
Jozefa Čapkoviča, Dušana Galisa, Jána Pivarníka, Jozefa Módera, Pavla Biroša, Karola
Dobiaša, Dušana Herdu, Pavla Michalíka, Jaroslava Polláka, Anatonína Panenku, Františka
Veselého (in memoriam), Františka Štambachera, Iva Viktora, Zdenka Nehodu a Václava
Ježka (in memoriam) za čestných členov SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Prerokovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi ktorý pred-
stavil návrh na prijatie pridruženého člena SFZ. Tento bod bude predmetom schvaľovania najvyš-
šieho orgánu SFZ – Konferencie SFZ.
Dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu Konferencie SFZ je dlhoročná spolupráca Učenej
právnickej spoločnosti a SFZ v oblasti práva a športu na Slovensku potvrdená Memorandom
o spolupráci. Učená právnická spoločnosť sa podieľa na organizovaní mnohých podujatí v spolu-
práci zo SFZ, najmä konferencie „Šport a právo“, memoriál Milana Hanzela, spolupracuje so SFZ
pri implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a iné.

V zmysle čl. 28 ods. 3 Stanov SFZ:

„O prijatí za pridruženého člena rozhoduje konferencia. Návrh na prijatie za pridruženého člena

predkladá konferencii výkonný výbor na základe žiadosti o registráciu za pridruženého člena,

podanej písomne právnickou osobou uchádzajúcou sa o pridružené členstvo v SFZ, ktorá obsahuje

prílohy podľa článku 27 ods. 4.”

Všetky potrebné formálne náležitosti zo strany Učenej právnickej spoločnosti boli splnené a sú k
nahliadnutiu v archíve LPO SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na prijatie Učenej právnickej
spoločnosti za pridruženého člena SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Voľba člena Odvolacie orgánu licenčného konania (advokáta).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi ktorý prezen-
toval voľbu člena Odvolacie orgánu licenčného konania – advokáta.
Išlo o voľbu na základe požiadavky UEFA, uvedenú v písomnom „Potvrdení o obsahovom prevere-
ní Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2015“, ktoré licenčná administratíva SFZ
obdržala v apríli 2016. V zmysle tejto požiadavky by členom oboch licenčných orgánov SFZ mal
byť advokát, nie „iba kvalifikovaný právnik“.
Na voľbu bol predstavený JUDr. Tomáš Suchý, ktorý splnil všetky formálne náležitosti potrebné pre
voľbu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ volí JUDr. Tomáša Suchého za člena Odvolacie orgánu licenčného konania (advoká-
ta).
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie UEFA Solidarity Payment súťažného roč-
níka 2016/17. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi ktorý pred-
stavil návrh na prerozdelenie UEFA Solidarity Payment súťažného ročníka 2016/17. 
Ten bol prerokovaný aj prezídiom ÚLK a odporučený členom VV SFZ na schválenie nasledovne:



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na prerozdelenie UEFA Solidarity Payment súťažného ročníka
2016/17. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu na vytvorenie reprezentačného výberu dievčat do 23 rokov
(WU23).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi ktorý pred-
stavil návrh na vytvorenie reprezentačného výberu dievčat do 23 rokov (WU23).
Aktuálny stav
SFZ v ostatných rokoch venuje zvýšenú pozornosť rozvoju ženského futbalu na grassroots úrovni,
na úrovni klubovej, orientovanej na výkon a aj na reprezentačnej úrovni. Priebežným výsledkom
týchto aktivít je rozšírenie členskej základne, podpora prípravy v kluboch a zabezpečenie
systematickej prípravy aj na reprezentačnej úrovni vytvorením reprezentačných výberov WU15,
WU17 a WU19.
Cieľ
Na základe skúseností a výsledkov výskumov z niektorých krajín, ktoré v ženskom futbale sú pred
nami, sme dospali k záveru, že je potrebné venovať nemalú pozornosť hráčkam, ktoré dlhodobo v
mládežníckych výberoch reprezentovali svoju krajinu, ale ak sa nedostanú do „A“ reprezentácie,
často začnú venovať futbalu menej času a dokonca futbal aj zanechajú. Pretože ide o obdobie
hráčskeho dotvárania nie v podmienkach profesionálneho futbalu (u chlapcov je výber do
profesionálneho resp. vrcholového futbalu skorší) je potrebné najtalentovanejšie hráčky z
jednotlivých končiacich výberov naďalej motivovať a sledovať. Vzhľadom na to, že sa nejedná o
výber, ktorý by hral akúkoľvek kvalifikáciu, na základe konzultácií a skúseností zo zahraničia
prikláňame k vytvoreniu výberu dievčat do 23 rokov.
Zabezpečenie
1) Hráčsky káder by tvorili najtalentovanejšie dievčatá vo veku 19 – 23 rokov. Jednalo by sa o 5-7
hráčok z každého ročníka, pretože sa tieto dievčatá v „A“ reprezentácii v posledných rokoch len
ťažko okamžite presadzujú , ale sú perspektívne a majú svoju kvalitu.
2) Realizačný tím tohto výberu by bol totožný ako pri „A“ reprezentácii  alebo kombinovaný z
W“A“ a WU19 (minimalizovanie nákladov).
3) Program tohto výberu by sa plánoval na záver jednotlivých častí súťažného ročníka (november –
jún). Tieto termíny nekolidujú s termínmi ostatných reprezentačných výberov žien a dievčat.
Pozostával z dvoch plánovaných akcií:
- jedného kontrolného zrazu s prípadným priateľským zápasom (v novemberi po jesennej časti
súťaže)
- a z jedného turnaja (v prípade podpory od UEFA a FIFA) alebo dvojzápasu s rovnakými výbermi
okolitých krajín) (v mesiaci jún po jarnej časti súťaže).
Vzhľadom na fakt, že ženská „A“ reprezentácia nemá v letných mesiacoch oficiálny FIFA
asociačný termín sme museli odrieknuť účasť na medzinárodnom turnaji v Maďarsku na ktorom
sme sa pravidelne zúčastňovali. Práve tu sa vytvára priestor pre WU23.
Záujem participovať na tejto akcii predbežne prejavili zástupcovia V5.

Očakávaný prínos
- ďalšia motivácia pre najtalentovanejšie hráčky z končiacich ročníkov,
- motivácia pre talentované hráčky, ktoré ale hneď do „A“ výberu by sa nedostali,
- sledovanie rastu výkonnosti najtalentovanejších hráčok v etape hráčskeho dotváranie v ženskom 
futbale,



- príprava hráčok presne podľa hernej koncepcie SVK W“A“,
- možnosť ďalšej medzinárodnej konfrontácie, ktorá na klubovej úrovni nie je optimálna, ale je 
nevyhnutná pre výkonnostný rast,
- možnosť spraviť krok pred krajinami približne na našej výkonnostnej úrovni. Aj na základe vyššie
uvedených dôvodov sa na Vás obraciam o podporu projektu vytvorenia reprezentačného výberu
dievčat do 23 rokov (WU23).

V rámci diskusie k tomuto bodu programu vystúpilo viacero členov VV SFZ s negatívnym hodnote-
ním prezentovaného zámeru.
Dôvody na neprijatie tohto návrhu boli najmä:
- otázka kvality tohto výberu,
- nie je potrebné vytvárať ďalší reprezentačný medzistupeň,
- je potrebná masovejšia základňa,
- dievčatá, ktoré budú chcieť pokračovať s futbalom aj v dospelom veku, budú pokračovať bez
ohľadu, či bude alebo nebude vytvorená táto veková kategória 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na vytvorenie reprezentačného výberu dievčat do 23 rokov (WU23).
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 1 (J. Jánošík)
Proti – 9
Zdržali sa hlasovania – 1 (P. Šípoš)
Návrh uznesenia nebol schválený.

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na nominácie SFZ do volieb orgánov SOV v rámci 51. val-
ného zhromaždenia SOV.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi ktorý infor-
moval členov VV SFZ, že SOV doručil SFZ pozvánku na 51. valné zhromaždenie SOV, ktorého ob-
sahom bude vyhodnotenie činností SOV a zároveň sa dňa 26. novembra 2016 uzatvorí uplynulý
olympijský cyklus a funkčné obdobie.
Znamená to, že v jeho programe bude aj voľba orgánov SOV pre nasledujúce obdobie. Ide konkrét-
ne o tieto volené funkcie:
- prezident SOV
- člen Výkonného výboru SOV
- predseda Dozornej rady (hlavný kontrolór) SOV
- člen Dozornej rady SOV
- ombudsman SOV

Prezident SFZ v rámci diskusie k tomuto bodu navrhol, aby SFZ predložil nomináciu na voľbu
člena výkonného výboru SOV. Konkrétne navrhol za kandidáta I. viceprezidenta SFZ Richarda
Havrillu.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ udeľuje mandát pre GS SFZ na zastupovanie SFZ na 51. Valnom zhromaždení
SOV.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na nomináciu Richarda Havrillu do volieb orgánov SOV na pozí-
ciu člena výkonného výboru SOV. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi ktorý infor-
moval členov VV SFZ, že SFZ boli doručené návrhy na ocenenie funkcionárov SFZ, ktorí sa v
týchto dňoch dožívajú životných jubileí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre Karola Belaníka.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre Milana Bezáka, Karola
Škulu, Michala Petho, Vladimíra Hrdličku a Antona Matušicu.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie ok-
tóber 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi ktorý infor-
moval členov VV SFZ o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR v mesiaci október:



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie október 2016.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Diskusia
Bez diskusie.

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



Uznesenie č. 149/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
   

Uznesenie č. 150/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ:
a) zrušiť mandát pre prezidenta SFZ schválený uznesením Konferencie SFZ zo dňa 3.6.2016 k bodu
12 a zo strany SFZ nenadobúdať väčšinovú kapitálovú účasť vo výške 51% základného imania v
spoločnosti City Aréna SFZ, a.s.,
b) schváliť návrh na zabezpečenie bezodplatného užívania futbalového štadióna Antona 
Malatinského v Trnave cez zriadenie vecného bremena spočívajúceho v oprávnení SFZ bezodplatne
užívať futbalový štadión po dobu 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
nehnuteľnosti tvoriace futbalový štadión, ktoré sú vo vlastníctve mesta Trnava,
c) udeliť prezidentovi SFZ mandát uzatvoriť s mestom Trnava zmluvu o zriadení vecného bremena 
spočívajúceho v oprávnení SFZ bezodplatne užívať futbalový štadión Antona Malatinského v
Trnave po dobu 20 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 151/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh projektu podpory a financovania výstavby futbalovej infraštruktúry.
2) VV SFZ schvaľuje 7 člennú pracovnú skupinu, ktorá bude posudzovať predkladané projekty v
zložení 4 zástupcovia RFZ, zástupca ÚLK, predseda KŠI SFZ a projektový manažér SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 152/16 VV SFZ:
Schvaľuje návrh na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní dobudovania Futbalovej Akadémie
mládeže v Dunajskej Strede a jej užívania pre potreby reprezentácií SR a SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 153/16 VV SFZ:
1) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ, ktorá
sa uskutoční dňa 18. novembra 2016 v Poprade.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť členov návrhovej komisie a mandátovej
komisie, ako aj overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení:
Mandátová komisia:
Pavol Beťko (SsFZ), Miroslav Baxa (BFZ), Ivan Gróf (ZsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek
(SFZ), Michal Mertinyák (ÚLK)
Návrhová komisia:
Ján Čilík (SsFZ) Milan Lônčík (BFZ), Peter Kováč (ZsFZ), Štefan Vaľko (VsFZ), Peter Dedík 
(SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK)
Overovatelia zápisnice:
Vendelín Novysedlák (VsFZ), Mária Berdisová (SFZ), Ľubomír Golis (ÚLK)

T: ihneď
Z: Jozef Kliment



Uznesenie č. 154/16 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob použitia vybraného člen-
ského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ formou rozdelenia futbalo-
vým klubom podľa počtu mládežníckych družstiev zaradených do súťaží v jesennej časti súťažného
ročníka 2016/17 s termínom vyplatenia ku dňu 15.12.2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 155/16 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 156/16 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na systém odmeňovanie reprezentan-
tov SR „A“.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 157/16 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť Antona Ondruša, Mariána Masného,
Kolomana Gögha (in memoriam), Ladislava Jurkemika, Alexandra Vencela, Jána Švehlíka, Jozefa
Čapkoviča, Dušana Galisa, Jána Pivarníka, Jozefa Módera, Pavla Biroša, Karola Dobiaša, Dušana
Herdu, Pavla Michalíka, Jaroslava Polláka, Anatonína Panenku, Františka Veselého (in memoriam),
Františka Štambachera, Iva Viktora, Zdenka Nehodu a Václava Ježka (in memoriam) za čestných
členov SFZ.
 T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 158/16 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na prijatie Učenej právnickej spoloč-
nosti za pridruženého člena SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 159/16 VV SFZ:
VV SFZ volí JUDr. Tomáša Suchého za člena Odvolacie orgánu licenčného konania (advokáta).

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 160/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na prerozdelenie UEFA Solidarity Payment súťažného ročníka 2016/17. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 161/16 VV SFZ:
VV SFZ neschvaľuje návrh na prerozdelenie UEFA Solidarity Payment súťažného ročníka 2016/17.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 162/16 VV SFZ:
1) VV SFZ udeľuje mandát pre GS SFZ na zastupovanie SFZ na 51. Valnom zhromaždení SOV.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na nomináciu Richarda Havrillu do volieb orgánov SOV na pozíciu
člena výkonného výboru SOV. 

T: ihneď
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