
Zápisnica č. 06/16 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 5. septembra
2016 v Vrakúni.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Petr Kašpar – zástupca ÚLK
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Pavol Šípoš – zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ 
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Milan Lešický – zástupca trénerov
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov

Ospravedlnení: Pavel Halabrín - zástupca ÚLK
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. Vzťahy

Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – kontrolór SFZ

Prizvaní: Peter Dedík - projektový manažér SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
Branislav Petrovič – reprezentačný tréner SR WU 19

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

a modernizácie futbalových štadiónov.
4. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19.
5. Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládežníckych reprezentačných

družstiev SR – jeseň 2016.
6. Schvaľovanie návrhu zloženia realizačných tímov mládežníckych

reprezentačných družstiev SR – jeseň 2016.
7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie RaPP SFZ (úprava tabuľky -

odstupné za amatéra).
8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Poriadku komory SFZ pre riešenie

sporov.
9. Schvaľovanie návrhu Smernice o spôsobe uhrádzania členských príspevkov SFZ.
10. Schvaľovanie návrhu Smernice o športových odborníkoch v SFZ.
11. Prerokovanie návrhu o zriadení Legislatívno-právnych a etických komisií v RFZ.
12. Schvaľovanie návrhu na rozšírenie nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ.
13. Schvaľovanie návrhu termínu na zasielanie prihlášok pre dejisko finále Slovnaft

Cup-u ročníka 2016/17. 
14. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
15. Informácia o prehľade partnerov SFZ pred novým kvalifikačným cyklom. 
16. Informácia o organizovaní konferencie Šport a právo (29.-30.9. 2016 v Poprade).
17. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasad-

nutiami VV SFZ.



18. Schvaľovanie návrhu dohody o odmene hráčov a realizačného tímu reprezentácie
SR “A” za kvalifikačný cyklus MS 2018.

19. 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 právny expert a projektový manažér SFZ Jaroslav Rybánsky.

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 subjektmi, ktoré majú odsúhlasený projekt
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov svojimi orgánmi (mestské
zastupiteľstvá v prípade miest, resp. predstavenstvá v prípade spoločností), no doposiaľ tieto
zmluvy neuzatvorili, 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 medzi SFZ a subjektami projektu sú uzatvorené. 
Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov je zaradená na zasadnutí ako samostatný bod programu.

Uznesenie č. 101/16 VV SFZ:
1) VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu na úpravu Registračného formulára riadneho alebo
pridruženého člena.
2) VV SFZ ukladá upraviť Registračný formulár riadneho alebo pridruženého člena a ostatné
formuláre SFZ v zmysle znenia nových stanov SFZ schválených 3. júna 2016.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
Registračný formulár riadneho alebo pridruženého člena a ostatné formuláre SFZ v zmysle znenia
nových stanov SFZ schválených 3. júna 2016 budú predložené na októbrovom zasadnutí.

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.
Členovia VV SFZ budú priebežne informovaní o jej plnení.

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 zhrnul informácie o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa udiali v projekte
od ostatného zasadnutia VV SFZ:

1. Na futbalovom štadióne v Skalici boli ukončené práce na výstavbe novej tribúny.

2. Novovybudovaný futbalový štadión vo Zvolene bol uvedený do prevádzky otváracím
futbalový stretnutím II. ligy dňa 20.8.2016.

3. Na futbalovom štadióna DAC Aréna v Dunajskej Strede prebiehajú práce na výstavbe
nových tribún a plochy ihriska s vyhrievaním.

4. Katastrálny úrad v Ružmoberku povolil dňa 5.8.2016 v prospech SFZ vklad vecného
bremena na využívanie futbalového štadióna v Ružomberku.

5. Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii, modernizácii a výstavbe futbalového štadióna
v Prešove medzi SFZ a novozaloženou spoločnosťou Futbal Tatran Arena, s.r.o. by mala byť
podpísaná v najbližších dňoch. 

6. SFZ predložil ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o zmenu uznesenia
vlády SR v súvislosti s nahradením Mesta Sereď v projekte Mestom Michalovce.

Napriek tomu, že smernica SFZ o infraštruktúre štadiónov 2018, ako aj zmluvy o spolupráci
pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby štadiónov uzatvorené s partnermi projektu
v jednotlivých mestách, stanovujú termíny plnenia infraštruktúrnych kritérií pre jednotlivé kategórie
štadiónov a príslušné úrovne súťaží, samotná realizácia projektov v niektorých mestách nenapreduje
primeraným tempom.

Z uvedeného dôvodu a po zvážení diskusie na ostatnom zasadnutí VV SFZ bolo prezidentom SFZ
navrhnuté, aby VV SFZ stanovil nasledujúce termíny pre vydanie stavebného povolenia a zahájenie
stavebných prác všetkých štadiónov v projekte pod podmienkou odňatia možnosti na čerpanie
dotácie na jednotlivé projekty:

1. termín pre vydanie stavebného povolenia: najneskôr 31.3.2017

2. termín pre zahájenie stavebných prác: najneskôr 30.6.2017

Vzhľadom k tomu, že v Banskej Bystrici sa jedná o atleticko-futbalový štadión a jeho vlastníkom je
Ministerstvo obrany SR, navrhol prezident SFZ posunúť uvedené termíny o dobu 3 mesiace.

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 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 subjekty, ktoré majú so SFZ podpísanú
zmluvu o spolupráci v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov. V tejto súvislosti zároveň schvaľuje posunutie uvedených termínov o 3 mesiace pre
Mesto Banská Bystrica, v ktorom ide o projekt atleticko-futbalového štadióna a jeho
vlastníkom je Ministerstvo obrany SR.
 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na zasadnutí privítal reprezentačného trénera SR WU19 p.
Branislava Petroviča, ktorý vyhodnotil účinkovanie svojho družstva na šampionáte ME WU19,
ktoré sa konali v júli na Slovensku. 
Úlohy zrazu:
V prvej fáze zrazu (14. - 17. 7. 2016) uzavrenie kádra pre záverečný turnaj a príprava na zápasy
v základnej skupine. V druhej fáze 18. - 26. 7. 2016 príprava na zápasy v základnej skupine
a vystúpenie na záverečnom turnaji ME WU19. Snaha získať v skupine čo možno najviac bodov,
prezentovať sa atraktívnou hrou. Po ukončení turnaja odporučiť hráčky pre A-tím žien. 
Hodnotenie:
Na záverečnom turnaji sme odohrali 3 zápasy v základnej skupine, z ktorej sa nám nepodarilo po-
stúpiť. Zápasy sme odohrali s bilanciou 2 prehry a 1 remíza a celkovým skóre 0:12. Finálový turnaj
nám ukázal, kde sa momentálne ženský futbal na Slovensku nachádza. Toto vystúpenie však treba
brať ako motiváciu do ďalšej práce, pretože aj napriek nelichotivej bilancii možno konštatovať, že
ženský futbal na Slovensku zaznamenal výrazný pokrok a aj prostredníctvom organizácie finálove-
ho turnaja ME WU 19 bol dobre prezentovaný. 
V zápasoch proti Holandsku a Francúzsku sa ukázalo, že nám chýba vodcovská osobnosť, ktorá by
dokázala družstvo vyburcovať v čase nepriaznivého stavu. V oboch zápasoch sme doplatili
na nižšiu psychickú odolnosť družstva, ktorá samozrejme súvisí aj s tým, že odohráme len malé
množstvo ťažkých súťažných zápasov. Niektoré hráčky však aj v týchto zápasoch preukázali svoju
kvalitu a ak budú na sebe tvrdo pracovať, mohli by byť prísľubom pre budúcnosť ženského futbalu
na Slovensku. Zo zápasov proti Francúzsku a Nórsku je potrebné vyzdvihnúť nasadenie, bojovnosť
a húževnatosť našich hráčok. Aj napriek tomu, že posledný zápas proti Nórkam sa pre nepriaznivé
počasie nedohral, podarilo sa nám získať na tomto turnaji historický bod a okrem toho treba uznať,
že aj naša hra splňala parametre hodné takéhoto podujatia. 

Z herného pohľadu treba ako pozitívum vnímať organizáciu hry v obrane (aj napriek vysokému
počtu inkasovaných gólov – čo súviselo s psychickou neodolnosťou po inkasovaní dvoch rýchlych
gólov), výkony niektorých hráčok a schopnosť plniť taktické úlohy v určitých fázach hry
a priestoroch ihriska. V prvých dvoch zápasoch bola negatívom neschopnosť podržať loptu a slabá
podpora v útočnej fáze hry. Ako najvačší nedostatok sa ukázala slabá kondičná resp. pohybová
pripravenosť hráčok. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19. 
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 termínovej listiny mládežníckych reprezentačných družstiev
SR – jeseň 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh termínovej listiny mládežníckych repre-
zentačných družstiev SR – jeseň 2016, ktorá bol vypracovaná Technickým úsekom SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládežníckych reprezentačných družstiev SR –
jeseň 2016.
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 zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných
družstiev SR – jeseň 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh zloženia realizačných tímov mládežníc-
kych reprezentačných družstiev SR – jeseň 2016, ktorý bol vypracovaný Technickým úsekom SFZ.
Nové mená v realizačných tímoch sú v tabuľke vyznačené farebne.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných
družstiev SR – jeseň 2016.
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 RaPP SFZ (úprava tabuľky - odstupné
za amatéra).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh na zmenu a doplnenie RaPP SFZ, ktorá sa
týkala úpravy čl. 37 ods. 1 v nasledovnom  znení:
V tabuľke Odstupného od 24 do 33 rokov suma odstupného z 3. ligy až 8. ligy, do 4. ligy až 5. ligy
mení (znižuje) zo 750,- eur na 500,- eur.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie RaPP SFZ (úprava tabuľky – odstupné
za amatéra).
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 Poriadku komory SFZ pre riešenie
sporov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh na zmenu a doplnenie Poriadku komory
SFZ pre riešenie sporov.
Spracovaním predmetného návrhu sú najma nasledovné dôvody:
- schválenie nového znenia stanov SFZ konferenciou SFZ dňa 3.6.2016, pričom novým znením
stanov SFZ sa upravila pôsobnosť orgánov SFZ na zabezpečenie spravodlivosti,
- proces implementácie z. č. 440/2015 Z. z. o športe uskutočnenie rekodifikácie občianskeho práva
procesného v tej oblasti, že odo dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť z. č. 160/2015 Z. z. Civiliný
sporový poriadok, v zmysle ktorého bolo potrebné zosúladiť terminológiu a jednotlivé procesy
v oblasti konania pred komorou SFZ pre riešenie sporov.
V rámci diskusie k tomuto bodu boli do textu zapracované následovné návrhy:
- lehota na doplňujúce voľby do komory bola určená "do 31.12.2016"
- poplatok za konanie, ktorého predmetom bude prieskum predpisu člena SFZ vo výške 300,- 
eur.
Na základe pripomienok Únie profesionálnych futbalistov (ďalej ako “ÚPF") sa uskutočnilo dňa
31.8.2016 na pôde SFZ stretnutie medzi zástupcami SFZ a ÚPF. Účelom tohto stretnutia bolo vzá-
jomné vykomunikovanie si vznesených pripomienok zo strany ÚPF. ÚPF vzniesla 9 pripomienok k
pripravovanému návrhu nového znenia poriadku komory SFZ pre riešenie sporov, 3 z nich boli
priamo zapracované do návrhu. Zvyšné pripomienky neboli akceptované.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov
s pripomienkami vznesenými  priamo na zasadnutí.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu Smernice o spôsobe uhrádzania členských príspevkov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh Smernice o spôsobe uhrádzania členských
príspevkov SFZ.
Táto smernica ruší a nahrádza Organizačný pokyn GS SFZ schválený hlasovaním per rollam dňa
23. júla 2016.
Pri zmene organizačného pokynu GS SFZ prijatého VV SFZ dňa 23. júla 2016 na smernicu
o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ sa zapracovali legislatívne požiadavky vyžadované
pre smernice v zmysle stanov SFZ a v zmysle zákona č. 440/2015 o športe nasledovne: 
- smernica upravuje podrobnosti o spôsobe uhrádzania ročného členského príspevku SFZ členmi
SFZ,



- podľa § 9 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, športová organizácia, ktorá má právnu formu
občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov, vyberá od svojich členov členské
na svoju činnosť,
- člen SFZ uhrádza členské vo výške podľa platného rozpisu členského pre aktuálny súťažný roč-
ník, schválenej Konferenciou SFZ pre jednotlivé typy členstva v SFZ a kategórie členov SFZ, pro-
stredníctvom klubu, zvazu alebo inej športovej organizácie, ktorej je riadnym členom SFZ alebo
pridruženým členom SFZ, alebo v ktorom pôsobí ako individuálny člen SFZ,
- na účely efektívneho výberu a zníženia administratívnej náročnosti výberu členského od členov
SFZ, sa umožňuje sprostredkovaný výber a úhrada členského prostredníctvom mesačnej zbernej
fakturácie a individuálnej fakturácie generovanej v ISSF.
Povinnosťou člena SFZ je zaplatiť členské vo výške určenej pre jednotlivé typy členstva a kategórie
členov SFZ tak ako ich schválila konferencia SFZ, a to nasledovne: 

Členské platí člen SFZ jedenkrát v príslušnom súťažnom ročníku. Členské je platné na súťažný roč-
ník, počas ktorého vykonal člen SFZ úhradu členského.

V rámci diskusie  tomuto bodu bol vznesená návrh od členov VV SFZ, aby bol určený
v ustanoveniach smernice termín splatnosti na uhradenie členského príspevku.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ ruší Organizačný pokyn GS SFZ schválený hlasovaním per rollam dňa 23. júla
2016.
2 ) VV SFZ schvaľuje návrh Smernice o spôsobe uhrádzania členských príspevkov SFZ
s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu Smernice o športových odborníkoch v SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh Smernice o športových odborníkoch
v SFZ.
Táto smernica upravuje:
- druhy športových odborníkov vykonávajúcich odbornú činnosť vo futbale,) na ktorú sa vyžaduje
odborná spôsobilosť,
- druhy športových odborníkov vykonávajúcich činnosť vo futbale, na ktorú sa nevyžaduje odborná
spôsobilosť.

Smernica rozlišuje, kto je:

- športový odborník s odbornou spôsobilosťou získanou podľa právnych predpisov v zmysle § 6
ods. 1 písm. b) Zákona o športe (tréner, lektor vzdelávania trénerov, mentor a tútor),

- športový odborník s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SFZ v zmysle § 6 ods. 1 písm. c)
Zákona o športe (lekár, masér, fyzioterapeut, mentálny tréner, hlavný usporiadateľ,
bezpečnostný manažér, usporiadateľ),

- športový odborník, na výkon činnosti ktorého sa nevyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle § 6
ods. 1 písm. d) Zákona o športe (rozhodca, pozorovateľ rozhodcov, lektor vzdelávania
rozhodcov, licenčný komisár a sprostredkovateľ).

Za športového odborníka sa považuje aj: 
- kontrolór SFZ,
- kontrolór člena SFZ,
- funkcionár.

Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka vzniká dňom zápisu športového odborníka
do Informačného systému športu, ktorý sa v rámci SFZ uskutočňuje prostredníctvom zápisu
do Informačného systému slovenského futbalu.
Za športového odborníka s príslušnou odbornou spôsobilosťou sa považuje aj osoba, ktorá získala
odbornú spôsobilosť v zahraničí a má uznaný doklad o odbornej kvalifikácii podľa osobitného
predpisu alebo podľa osobitného predpisu SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice o športových odborníkoch v 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 o zriadení Legislatívno-právnych a etických komisií v RFZ.



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh GS SFZ, ktorý odporúča predsedom RFZ
zriadiť Legislatívno-právne a etické komisie.
Dôvodom tohto návrhu bola skutočnosť, že za ostatné obdobie sa navýšil počet žiadostí k výkladu
noriem SFZ. Išlo o prípady, kedy sa regionálny Výkonný výbor obrátil s otázkou výkladu k počtu
striedajúcich hráčov v súťažnom stretnutí, s otázkou počtu štartujúcich hráčov v jednom družstve
s občianstvom mimo EÚ alebo prípad, ktorým sa žiadateľ domáhal nápravy rozhodnutia regionálne-
ho Výkonného výboru, ktorý nezaradil klub do súťaže.     
Na základe vyššie uvedených a iných skutočností vznikla myšlienka na vytvorenie Legis-
latívno-právnych a etických komisií v RFZ, ktoré by boli podporným orgánom pri riešení právne
náročnejších prípadov. Takýto model funguje na Bratislavskom futbalovom zvaze, kde sa myšlienka
vytvorenia Legislatívno-právnej komisie ukázala ako potrebná pre zabezpečenie odborných práv-
nych vyhodnotení jednotlivých právne náročnejších situácií a do dnešného dňa úspešne funguje.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie odporúčanie GS SFZ zriadiť v RFZ Legislatívno-právne a etické
komisie v rámci svojej pôsobnosti.
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 rozšírenie nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh na rozšírenie nominačnej listiny delegátov
stretnutia SFZ.
Na základe oslovenia a rokovania s predsedom komisie delegátov p. Františkom Košičárom bol
predložený návrh na rozšírenie nominačnej listiny delegátov a bol do nej doplnený p. Miroslav
Jaška. 
Pán Miroslav Jaška pôsobil dlhé roky ako rozhodca najvyššej ligovej súťaže a má bohaté skúsenosti
z pôsobenia vo futbalovom hnutí. Bol úspešným rozhodcom, o čom svedčí aj získanie titulu rozhod-
ca roka 2013, čo vytvára stabilné predpoklady pre jeho zdarné pôsobenie aj na poste delegáta. 

 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na rozšírenie nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ o p.
Miroslava Jašku.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1 (J.Jánošík)
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu termínu na zasielanie prihlášok pre dejisko finále Slovnaft
Cup-u ročníka 2016/17. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. V zmysle rozpisu republikových súťaží 2016/2017 pred-
stavil návrh, podľa ktorého sa vyhlási možnosť kandidatúry futbalových klubov na dejisko finálové-
ho stretnutia Slovnaft Cup-u 2016/2017. Prihlášky majú možnosť kluby zasielať v termíne do 24.
novembra 2016.
Zároveň navrhol schváliť rovnaké požiadavky na infraštruktúru, ktoré by mal splňať futbalový
štadión - dejisko finálového stretnutia tak, ako boli schválené v predchádzajúcich súťažných roční-
koch:

1) Kapacita štadióna : Min. 3 000 samostatných sedadiel, z toho kapacita hlavnej tribúny
min. 500 sedadiel a min. 2 ďalšie sektory s kapacitou 300 sedadiel. 

2) Hracia plocha : Trávnatá, rozmery 105 x 68m.

3) Lavičky náhradníkov : Kryté, min. 13 miest na sedenie.

4) Umelé osvetlenie : Intenzita osvetlenia min. 1 000 luxov.

5) Umiestnenie vlajok : Min. 5 stožiarov alebo iný spôsob vyvesenia 5 vlajok.

6) Šatne mužstiev : 2x pre min. 20 osôb, so 4 sprchami, 3 WC a masérskym stolom.

7) Komunikačný systém : Min. funkčný rozhlas a svetelná tabuľa s údajmi o čase a skóre.

8) Rozhodcovia : Samostatná šatňa pre 4-5 osôb, sprcha, WC.

9) Delegáti : Samostatná šatňa pre DS a PR, stôl, kreslá, DVD / video.

10) Ošetrovňa pre aktérov stretnutia : Základné zdravotnícke vybavenie.

11) Samostatná ošetrovňa pre divákov : Základné zdravotnícke vybavenie.  

12) Antidopingová vyšetrovňa : Základné vybavenie pre antidopingové vyšetrenie. 

13) Sektory pre divákov :              Možnosť rozdelenia štadióna na sektory so samostatnými vstupmi, 
bez  možnosti  prechodu  medzi  nimi  počas  stretnutia, oddelenie 
kritických miest plotom s výškou 2.20 m.
Miesta  pre  imobilných  divákov  a  sprievod  v počte  1  miesto
na 1 000 miest kapacity štadióna.

14) Bezpečnosť divákov :               Únikové bránky do ihriska strážené usporiadateľom;
 Označenia umožňujúce jednoznačnú orientáciu na štadióne;
 Funkčný informačný systém – piktograf. označenia, rozhlas;
 Funkčný kamerový systém v zmysle Zákona č. 1/2014 Z.z..

15) Sociálne zariadenia a občerstvenie : V každom sektore WC s min. studenou tečúcou vodou v počte : 
 8 pisoárov pre mužov na 1 000 divákov;
 4  WC  so sedadlom  na  1 000  divákov  pre  obe  pohlavia (WC 
je v prípade nedostatočného počtu potrebné doplniť mobilnými WC);

 pre každý sektor min. 1 bufet s nápojmi a občerstvením. 

16) VIP priestory : Priestor pre min. 100 VIP hostí s možnosťou podania občerstvenia.

17) Parkovanie :               Chránený  parkovací  priestor v  areáli  štadióna  pre 2 autobusy
     a 6 - 10 osobných aut.
 Min. 50 chránených parkovacích miest pre VIP (nemusí byť v areáli



       štadióna);

 Min. 350 ďalších parkovacích miest v blízkom okolí štadióna.

18) Priestory pre média :               Min. 30 miest pre novinárov na hlavnej tribúne, z toho aspoň 5 
     boxov pre rozhlasových a TV komentátorov;
 Pracovná miestnosť pre novinárov s plochou min. 100m²;
 Miestnosť pre tlačovú konferenciu s kapacitou min. 40 miest; 
 Mix zóna pre pozápasové rozhovory; 
 Ozvučenie, telefóny, pripojenie na internet, prípadne wi-fi.

19) Kamery a TV :               Plošina pre umiestnenie hlavnej kamery s plochou 6-10m²;
 Miesta pre umiestnenie ďalších min. 2 kamier; 
 Plocha min. 200m² pre parkovanie TV techniky.

20) Iné požiadavky :               Velín s dobrým výhľadom na vnútro štadióna, ovládanie rozhlasu
     a osvetlenia, príp. monitory, miesto bezpečnostného manažéra. 
 Platný bezpečnostný certifikát štadióna;
 Počas stretnutia miesto pre sanitku s defibrilátorom.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
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. 
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 udelenie odznaku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo viacerým členom VV SFZ, ktorí pred-
stavili svoje návrhy na udelenie odznakov SFZ. Návrhy smerovali k funkcionárom, ktorí sa
v týchto dňoch dožívajú významných životných jubileí, za ich doterajšiu činnosť a rozvoj futbalu. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku – p. Mikuláš Bojko a p. Milan Bródy.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku – p. Jozef Balažovič a p. Rudolf Novák.
3) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku – p. Gabriel Chládek, p. Michal Salenka,
p. Karol Beňo, p. Alexander Marczell a p. Rudolf Hupka.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Informácia o prehľade partnerov SFZ pred novým kvalifikačným cyklom.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Členov VV SFZ informoval o uzavretí nových zmlúv
s partnermi pred novým kvalifikačným cyklom: 

Fortuna – 2-ročná zmluva + 2 roky opcia
Nike – 4-ročná zmluva + 2 roky opcia
AAA auto – ročná zmluva + 1 rok opcia
Slovenská sporiteľňa – 2-ročná zmluva



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o prehľade partnerov SFZ pred novým kvalifikačným
cyklom.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Informácia o organizovaní konferencie Šport a právo (29.-30.9.2016 v Poprade).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval, že Konferencia je organizovaná ako nekomerčné od-
borné podujatie a na jej príprave sa už tradične podieľajú členovia a priatelia občianskeho združenia
Učená právnická spoločnosť v spolupráci so SFZ ako hlavným partnerom podujatia,
s podporou MŠVVaŠ SR a ďalších subjektov, ktoré podporili projekt Implementácie zákona
o športe do praxe.

Počas dvoch dní konferencie budú lektori zo Slovenskej republiky a Českej republiky – odborníci
z praxe i z akademickej pôdy - prezentovať účastníkom aktuálne poznatky súvisiace
s problematikou športového práva, no najma diskutovať o konceptoch možných právnych riešení
k naplneniu programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 pre oblasť
športu ako aj o identifikovaných problémoch v rámci procesu implementácie zákona o športe
do praxe a ich možných riešeniach.

Okruhy tém konferencie organizátori vymedzili nasledovne:

1. Implementácia Zákona o športe do praxe - kde sme a kam smerujeme?
2. Novelizácia Zákona o športe - čo by bolo prospešné a na čo je treba reagovať? 
3. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 pre oblasť športu – diskusia

o právnych riešeniach smerujúcich k jeho naplneniu.
4. Zodpovednosť športovca a športovej organizácie pri vykonávaní športu - slovenský krst vý-

znamného diela českého kolegu a priateľa pána Králika 
5. Divácke násilie, doping a manipulácia športových súťaží - ako sme pokročili v právnej 

ochrane integrity športu a kam smerujeme ako členský štát Rada Európy?
6. Ekonomické aspekty právnej úpravy športu

a. Ako stimulovať súkromný sektor k podpore športu? 
b. Kedy budú sprístupnené deťom prvé športové poukazy? 

Po skončení oficiálnej časti programu prvého dňa rozdeleného do dvoch hlavných blokov: 
A. Implementácia zákona o športe do praxe 
B. Ako by bolo možné naplniť programové vyhlásenie vlády SR

Počas druhého pracovného dňa bude konferencia pokračovať praktickými “právno-ekonomickými
témami” ako sú formy podpory športu zo súkromných zdrojov (zmluva o reklame, zmluva
o sponzorstve v športe), ekonomické aspekty dobrovoľníctva v športe, zmluva o profesionálnom
vykonávaní športu vs. športovec ako SZČO, výkazníctvo verejných prostriedkov a sponzorského
v športe, alebo zavedenie športových poukazov do praxe. 
Cieľom podujatia je vymeniť si aktuálne poznatky k vybraným témam, identifikovať problémy, od-
prezentovať návrhy ich riešení a viesť diskusiu o tom všetkom s účastníkmi konferencie - prokurá-
tormi, sudcami, advokátmi, policajtmi, lekármi, funkcionármi športových klubov či zvazov, špor-
tovcami i ostatnými účastníkmi a spoločne sa pokúsiť sformulovať závery a návrhy riešení najváž-
nejších problémov a predostrieť, rozdiskutovať a rozvinúť aj alternatívy právnych riešení postupné-



ho dlhodobého naplňania programového vyhlásenia vlády SR pre oblasť športu na roky 2016 až
2020.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o organizovaní konferencie Šport a právo 
(29.- 30.9. 2016 v Poprade).
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 výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnu-
tiami VV SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v období medzi riadnymi zasadnutiami (od
6. júla do 5. septembra 2016) sa uskutočnilo pať hlasovaní per rollam, konkrétne: 

hlasovanie č. 04/16 vo veci schvaľovania návrhu na zmenu uznesenia č. 89/16 VV SFZ zo dňa
24. mája 2016 v  právno-organizačných zmenách v kluboch ŠK Senec, a.s. / Športový klub
1923 Gabčíkovo, a.s.,

hlasovanie č. 05/16 vo veci schvaľovania návrhu Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný
ročník 2016/17 a vo veci schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie Manuálu Slovnaft Cup-u
pre súťažný ročník 2016/17,

hlasovanie č. 06/16 vo veci schvaľovania návrhu Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ
pre súťažný ročník 2016/17, vo veci schvaľovania návrhu na úpravu nominačnej listniny
rozhodcov SFZ a vo veci schvaľovania návrhu Organizačného pokynu Generálneho sekretára
SFZ k uhrádzaniu členského príspevku SFZ v roku 2016,

hlasovania per rollam č. 07/16 vo v e c i schvaľovania výkladu k predpisom v zmysle
predloženého stanoviska LPEK SFZ v rámci rozporu Súťažného poriadku SFZ a úpravou
Rozpisu súťaží riadených ZsFZ, vo veci schvaľovania návrhu na úpravu nominačnej listniny
rozhodcov SFZ a vo veci schvaľovania návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ,

hlasovanie per rollam č. 08/2016 vo veci schvaľovnia návrhu na zmenu a doplnenie Rozpisu
republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/2017 (úprava pojmológie
pri odmenách rozhodcov a delegátov).

Resumé hlasovania č. 04/16:
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ pri hlasovaní č. 04/16 možnosť zasielať v termíne do 12.
júla 2016 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem návrh na zmenu uznesenia č. 89/16 VV SFZ zo dňa 24. mája 2016 v právno-
organizačných zmenách v kluboch ŠK Senec, a.s. / Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s.
s nasledovným znením:
VV SFZ schvaľuje právno-organizačné zmeny v klube ŠK Senec, a.s. /Športový klub 1923
Gabčíkovo, a.s./, viažuce sa na podmienku, v zmysle ktorej sú hráči klubu ŠK Senec, a.s. /Športový
klub 1923 Gabčíkovo, a.s./ vo veku do 18 rokov oprávnení bez nároku klubu ŠK Senec, a.s.
/Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s./ na odstupné podľa platného prestupového a registračného
poriadku SFZ prestúpiť do futbalových klubov pôsobiacich v meste Senec.



Tým nie je dotknutý nárok klubu ŠK Senec, a.s. /Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s./ na odstupné
podľa platného prestupového a registračného poriadku SFZ, v prípade prestupu hráčov do klubov
mimo mesta Senec,
alebo 
Neschvaľujem návrh na zmenu uznesenia č. 89/16 VV SFZ zo dňa 24. mája 2016 v právno-
organizačných zmenách v kluboch ŠK Senec, a.s. / Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s.
s nasledovným znením:
VV SFZ schvaľuje právno-organizačné zmeny v klube ŠK Senec, a.s. /Športový klub 1923
Gabčíkovo, a.s./, viažuce sa na podmienku, v zmysle ktorej sú hráči klubu ŠK Senec, a.s. /Športový
klub 1923 Gabčíkovo, a.s./ vo veku do 18 rokov oprávnení bez nároku klubu ŠK Senec, a.s.
/Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s./ na odstupné podľa platného prestupového a registračného
poriadku SFZ prestúpiť do futbalových klubov pôsobiacich v meste Senec.
Tým nie je dotknutý nárok klubu ŠK Senec, a.s. /Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s./ na odstupné
podľa platného prestupového a registračného poriadku SFZ, v prípade prestupu hráčov do klubov
mimo mesta Senec,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zmenu uznesenia č. 89/16 VV SFZ zo dňa
24. mája 2016 v právno-organizačných zmenách v kluboch ŠK Senec, a.s. / Športový klub 1923
Gabčíkovo, a.s. s nasledovným znením:
VV SFZ schvaľuje právno-organizačné zmeny v klube ŠK Senec, a.s. /Športový klub 1923
Gabčíkovo, a.s./, viažuce sa na podmienku, v zmysle ktorej sú hráči klubu ŠK Senec, a.s. /Športový
klub 1923 Gabčíkovo, a.s./ vo veku do 18 rokov oprávnení bez nároku klubu ŠK Senec, a.s.
/Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s./ na odstupné podľa platného prestupového a registračného
poriadku SFZ prestúpiť do futbalových klubov pôsobiacich v meste Senec.
Tým nie je dotknutý nárok klubu ŠK Senec, a.s. /Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s./ na odstupné
podľa platného prestupového a registračného poriadku SFZ, v prípade prestupu hráčov do klubov
mimo mesta Senec.
Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV SFZ, všetci 11 hlasovali formou "schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené. 

Resumé hlasovania č. 05/16:
Svoje stanoviská mali  členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 16. júla 2016 na adresu
 jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Hlasovanie č. 1:
Schvaľujem návrh Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2016/17,
alebo 
Neschvaľujem návrh Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný ročník 2016/17,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu Rozpisu súťaže riadenej ÚLK pre súťažný
ročník 2016/17.
Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV SFZ, všetci 11 hlasovali formou "schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Hlasovanie č. 2:
Schvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Manuálu Slovnaft Cup pre súťažný ročník 2016/17,
alebo 
Neschvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Manuálu Slovnaft Cup pre súťažný ročník 2016/17,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na zmenu a doplnenie Manuálu Slovnaft Cup



pre súťažný ročník 2016/17.
Hlasovania sa zúčastnilo 11 členov VV SFZ, všetci 11 hlasovali formou "schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Resumé hlasovania č. 06/16:
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 23. júla 2016
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Hlasovanie č. 1:
Schvaľujem návrh Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/17,
alebo 
Neschvaľujem návrh Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/17,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ 
pre súťažný ročník 2016/17.

Hlasovania č. 1 sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho 10 hlasovali formou "schvaľujem", 2
formou "neschvaľujem" (R. Havrilla, M. Ružbarský)
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Hlasovanie č. 2:
Schvaľujem návrh na úpravu nominačnej listiny rozhodcov SFZ,
alebo 
Neschvaľujem návrh na úpravu nominačnej listiny rozhodcov SFZ,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na úpravu nominačnej listiny rozhodcov SFZ.
Hlasovania č. 2 sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 hlasovali formou
"schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Hlasovanie č. 3:
Schvaľujem návrh Organizačného pokynu Generálneho sekretára SFZ k uhrádzaniu členského
príspevku SFZ v roku 2016,
alebo 
Neschvaľujem návrh Organizačného pokynu Generálneho sekretára SFZ k uhrádzaniu členského
príspevku SFZ v roku 2016,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu Organizačného pokynu Generálneho sekretára
SFZ k uhrádzaniu členského príspevku SFZ v roku 2016.
Hlasovania č. 3 sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho 10 hlasovali formou "schvaľujem", 2
formou "neschvaľujem" (R. Havrilla, M. Ružbarský)
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Resumé hlasovania č. 07/16:
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 6. augusta
2016 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Hlasovanie č. 1:



Schvaľujem výklad k predpisom v zmysle predloženého stanoviska LPEK SFZ v rámci rozporu
Súťažného poriadku SFZ a úpravou Rozpisu súťaží riadených ZsFZ,
alebo 
Neschvaľujem výklad k predpisom v zmysle predloženého stanoviska LPEK SFZ v rámci rozporu
Súťažného poriadku SFZ a úpravou Rozpisu súťaží riadených ZsFZ,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania výkladu k predpisom v zmysle predloženého
stanoviska LPEK SFZ v rámci rozporu Súťažného poriadku SFZ a úpravou Rozpisu súťaží
riadených  ZsFZ.
Hlasovania č. 1 sa zúčastnilo 13 členov VV SFZ, z toho 11 hlasovali formou “schvaľujem”, 1
sa zdržal hlasovania (P. Kašpar) a 1 hlasoval formou “neschvaľujem” (P. Halabrín).
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Hlasovanie č. 2:
Schvaľujem návrh na úpravu nominačnej listniny rozhodcov SFZ,
alebo 
Neschvaľujem návrh na úpravu nominačnej listniny rozhodcov SFZ,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na úpravu nominačnej listniny rozhodcov
SFZ.
Hlasovania č. 2 sa zúčastnilo 13 členov VV SFZ, z toho všetci 13 hlasovali formou
"schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Hlasovanie č. 3:
Schvaľujem návrh na pijatie nových riadnych členov SFZ,
alebo 
Neschvaľujem návrh na pijatie nových riadnych členov SFZ,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na pijatie nových riadnych členov SFZ.
Hlasovania č. 3 sa zúčastnilo 13 členov VV SFZ, z toho všetci 13 hlasovali formou
"schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Resumé hlasovania č. 08/16:
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 30.8.2016
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem  návrh na zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný
ročník 2016/2017,
alebo
Neschvaľujem  návrh na zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ
pre súťažný ročník 2016/2017,
alebo 
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania  návrhu na zmenu a doplnenie Rozpisu republikových
súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/2017.
Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV SFZ, z toho všetci 10 hlasovali formou "schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina 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 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Schvaľovanie návrhu dohody o odmene hráčov a realizačného tímu reprezentácie
SR “A” za kvalifikačný cyklus MS 2018.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh dohody o odmene hráčov a realizačného
tímu reprezentácie SR “A” za kvalifikačný cyklus MS 2018.
Obsahom dohody bola:
- odmena hráčom za kvalifikačný zápas v závislosti od súpera a výsledku,
- odmena hráčom za priateľský zápas v závislosti od súpera a výsledku,
- návrh rozdelenia prémií od FIFA v prípade postupu na finálový turnaj MS 2018

Po vecnej diskusii k tomuto bodu, v ktorej bola odprezentovaná i predstava hráčov k ich odmenám,
udelili členovia VV SFZ mandát prezidentovi SFZ, aby konečné znenie návrhu dohody oznámil
hráčom pred októbrovým dvojzápasom v Slovinsku a so Škótskom.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh dohody o odmene hráčov a realizačného tímu reprezentácie SR “A”
za kvalifikačný cyklus MS 2018.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Diskusia.
V bode diskusia nezazneli žiadne diskusné príspevky.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 5. septembra 2016 vo Vrakúni:

Uznesenie č. 114/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
   

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

Uznesenie č. 116/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR WU19. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 117/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládežníckych reprezentačných družstiev SR – jeseň
2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 118/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR
– jeseň 2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 119/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie RaPP SFZ (úprava tabuľky - odstupné za amatéra).
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 120/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov
s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 121/16 VV SFZ:
1) VV SFZ ruší Organizačný pokyn GS SFZ schválený hlasovaním per rollam dňa 23. júla 2016.
2 ) VV SFZ schvaľuje návrh Smernice o spôsobe uhrádzania členských príspevkov SFZ
s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí.
 T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 122/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice o športových odborníkoch v SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 123/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie odporúčanie GS SFZ zriadiť v RFZ Legislatívno-právne a etické komisie
v rámci svojej pôsobnosti.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 124/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na rozšírenie nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ o p. Miroslava
Jašku.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

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 schvafujc mininiÆlne po iadavky na infra truktœru. ktorœ by mul spl uf fotbalov 
 tadi n na finÆle Slovnaft Cup u ročn ku 20! 6!201 7.

1) VV SF7 schva uje uddenie zlatØho odznaku  p. MikulÆ Bojko ap. Milan Br dy.
2) yV SFZ sehva uje udelenie striehornØho odznaku  - j,.Jozef Bala ovič a p. Rudolf NovÆk.
3 ) yV SF7 schva uje udelenie bronzovØho odznaku

 
p. Gabriel ChlÆdek. p. Michal Salenka. p.

Karol Befo. Alexander Marczell a i Rudolf l-lupku.
T: ihne 
Z: Jozef Kliment

Uznesenic ¨ . 127/16 VV SFZ:
\1 SF7 L erie na vedomie inlbrmÆciu o partnerov SF7 pred novm kvalilikačn m
cvklom.

T: i hne 
7: Jozef Kliment

Uzncsenie ¨ . 128/16 VV SFZ:
VV SFZ bene na vedomie
(29.- 30.9.2016v Poprade).

T: ihned 
Z: Jozef Kliment

Uznesenic ¨ . 129/16 VV SFZ:
VV SF7 berle na vedomie inibrmœciu o v slcdkoch hlasovania per rollam v obdob medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ.

T: ihne 
Z: Jozef Kliment

Uznescnic ¨ . 130/16 VY SEZ:
VV SF7 schval uje nÆvrh dohody o odmene hrÆčov a realizačnØho t rnu reprezentÆcic SR  ;\

za kvalifikačn cyklus MS 2018.
T: ihned 
Z: Jozef Kliment

/ /
Jaroslav RvhÆnsky

pr vnv experUprojek{ov mana Ør SF7

l:zn. senie ¨ . 126/16 VY SFZ:

T: ihne 
7: Jozef Kliment
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Verifikoval:

Jozef Kliment
generÆlny sekretÆr SEZ


	Smernica rozlišuje, kto je:
	- športový odborník s odbornou spôsobilosťou získanou podľa právnych predpisov v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona o športe (tréner, lektor vzdelávania trénerov, mentor a tútor),
	- športový odborník s odbornou spôsobilosťou určenou predpismi SFZ v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) Zákona o športe (lekár, masér, fyzioterapeut, mentálny tréner, hlavný usporiadateľ, bezpečnostný manažér, usporiadateľ),
	- športový odborník, na výkon činnosti ktorého sa nevyžaduje odborná spôsobilosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) Zákona o športe (rozhodca, pozorovateľ rozhodcov, lektor vzdelávania rozhodcov, licenčný komisár a sprostredkovateľ).

