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    Materiál na zasadnutie Konferencie SFZ 
                 (18. november 2016) 
 

 
 
 
 
Delegáti 
Konferencia SFZ 

 
         Bratislava, 11. november 2016 
 

 

 

Vec: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 

 
Vážení delegáti Konferencie SFZ, 
 

dovoľujem si Vás informovať, že v programe zasadnutia Konferencie SFZ, ktoré sa 
uskutoční dňa 18.11.2016 v Poprade, je ako bod programu zaradené aj „Schvaľovanie návrhu 
na zmenu a doplnenie Stanov SFZ“. V tejto súvislosti si Vás dovoľujem informovať, že v 
programe zasadnutia VV SFZ, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.11.2016, bol ako bod programu 
zaradené aj „Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ“. Členovia VV SFZ na 
tomto zasadnutí odporučili delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie 
Stanov SFZ. 

 
Dôvodom na zmenu a doplnenie 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: 

 
1. Článok 40 odsek 5 znie: 

 
„Na volebnej konferencii konanej spravidla raz za štyri roky sa uskutočňujú voľby prezidenta, 
ostatných členov výkonného výboru, predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie, predsedu 
a podpredsedu odvolacej komisie, predsedu a podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného 
konania a predsedu a podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania.“ 
 

2. 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 
kandidát 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 žiadna hráčska asociácia podľa prvej vety, kandidáta môže navrhnúť 50 hráčov, 
ktorí sú členmi SFZ.“ 
 
 

3. V článku 50 odsek 3 sa vypúšťa slovo „(8)“ a za slová „všetkých členov výkonného 
výboru“ sa vkladá „určená podľa článku 52 ods. 2” 
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Nové znenie článku: 
 
Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov výkonného výboru 
určená podľa článku 52 ods. 2 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. 
 

4. 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 výkonného 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. 
 
 

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 
vykonáva advokátsku prax.“ 
 
 
 
S pozdravom                   

 

 

 

Slovenský futbalový zväz 
           Ján Kováčik 

          prezident SFZ 
        


