
Zápisnica č. 06/16 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 6. júla 2016 v
Bratislave.

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
Pavel Halabrín - 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

Ospravedlnení: Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – kontrolór SFZ
Peter Dedík - projektový manažér SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
František Košičár – predseda Komisie delegátov 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 na zaradenie družstiev II. ligy.
5. Schvaľovanie návrhu zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Sportnet Media SK, s.r.o.
6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ.
7. Schvaľovanie návrhu na úpravu Registračného formulára riadneho alebo pridru-

ženého člena.
8. Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ

za súťažný ročník 2015/2016, schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhod-
cov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

9. Prerokovanie návrhu na odvolanie predsedu Komisie delegátov SFZ.
10. Správa o činnosti Komisii delegátov SFZ  za jarnú časť 2016, schvaľovanie ná-

vrhu nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný ročník 2016/17. 
11. Schvaľovanie návrhu na zrušenie komisie ŠTK a Matričnej komisie SFZ v

zmysle čl. 51 ods. 2 písm. s) stanov SFZ .
12. Správa o licenčnom konaní v súťažnom ročníku 2015/16.
13. Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.
14. Schvaľovanie návrhu manuálu na organizovanie Slovnaft Cup-u súťažného roční-

ka 2016/17.
15. Schvaľovanie návrhu na prijatie riadnych členov SFZ.
16. Schvaľovanie návrhu zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2016.
17. Informácia o výsledkoch reprezentačných družstiev SR za mesiac máj.



18. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasad-
nutiami VV SFZ.

19. Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil program
zasadnutia s návrhom na doplnenie, konkrétne doplnením bodu č. 20 s názvom „Schvaľovanie
návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (úprava
prestupového termínu u amatérov v čl. 19, ods. 2)“  a rozšírenie bodu č. 15  s názvom
„Schvaľovanie návrhu na prijatie riadnych členov SFZ“  o názov „schvaľovanie návrhu na
právno-organizačné zmeny v kluboch“.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal 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. 43/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ určuje deň 31. máj 2016 za konečný termín na podpísanie zmluvy o spolupráci
s mestami Prešov a Sereď v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Zmluva o spolupráci s mestom Prešov bola uzatvorená. Mesto Sereď nesplnilo podmienky a bolo
navrhnuté, aby bolo nahradené mestom Michalovce. Informáciu o priebehu a realizácii projektu
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov je zaradená na zasadnutí ako



samostatný bod programu.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

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

1. Na futbalovom štadióne v Žiline prebieha realizácia výstavby parkovacieho domu v
blízkosti futbalového štadióna, ako aj kompletná výmena hracej plochy štadióna.

2. Na futbalovom štadióne vo Zvolene boli ukončené práce na výstavbe novej hlavnej tribúny.

3. V Bardejove, Dunajskej Strede a Skalici prebiehajú práce na rekonštrukcii jednotlivých
štadiónov.

4. Vzhľadom na posun termínu ukončenia realizácie výstavby futbalového štadióna v Humen-
nom, podpísal SFZ dňa 18.5.2016 dodatok Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie,
modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Humennom.

5. SFZ podpísal dňa 10.6.2016 zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o spolupráci pri realizácii
rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prešove s  Mestom Prešov
a Prešovským samosprávnym krajom.

Napriek výzve adresovanej Mestu Sereď k uzatvoreniu zmluvy o spolupráci medzi SFZ a
partnerom pre uvedený projekt v danom meste, nebolo SFZ ku stanovenému termínu 31.5.2016
doručené stanovisko k opakovane zasielanému návrhu Zmluvy o spolupráci pri realizácii
rekonštrukcie futbalového štadióna v Seredi medzi SFZ a partnerom, čím nebolo naplnené
uznesenie VV SFZ zo dňa 5.4.2016. Zároveň nebola spracovaná štúdia samotnej rekonštrukcie
futbalového štadióna v Seredi, na základe ktorej by bolo možné posúdiť splnenie infraštruktúrnych
kritérií v súlade s príslušnými smernicami UEFA a SFZ.

Mesto Sereď je už v poradí tretím mestom v regióne západ, ktoré z projektu odstúpilo, resp. nebolo
schopné splniť požiadavky na účasť v projekte. Napriek tomu, že v regióne západ sa o účasť
v danom projekte uchádzajú viaceré mestá, je potrebné zvážiť, že aktuálne nie sú v projekte
zaradené všetky mestá, v ktorých sa hrá najvyššia ligová súťaž na Slovensku.

Z uvedeného dôvodu prezident SFZ navrhol, aby VV SFZ schválil nahradenie mesta Sereď
mestom Michalovce z dôvodu nesplnenia požiadaviek na účasť v projekte rekonštrukcie,
modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-2022. Zároveň navrhol, aby
bola mestu Michalovce schválená dotácia vo výške 750.000,- eur, ktorá bola pôvodne pripra-
vená pre mesto Sereď.

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) Schvaľuje návrh na zaradenie mesta Michalovce do projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov, v súvislosti s nesplnením podmienok zo strany mesta
Sereď. Zároveň schvaľuje na rekonštrukciu štadióna v meste Michalovce výšku dotácie v
sume 750.000,- EURO, pôvodne určenú pre mesto Sereď.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 8
Proti – 1 (P. Šípoš)



Zdržali sa hlasovania – 2 (J. Jánošík, V. Ondrejka)
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu na zaradenie družstiev II. ligy.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na zaradenie družstiev do II. ligy SFZ pre súťažný ročník 2016/2017.
Uvedený návrh vznikol na základe nasledovných skutočností:

1: Pre súťažný ročník 2016/2017 bolo do súťaže II. liga SFZ prihlásených len 22 družstiev
(namiesto uvažovaného počtu 24 družstiev (2 skupiny po 12 družstiev FK)), nakoľko sa neprihlásili
družstvá nasledovných FK: OFK Teplička nad Váhom (družstvo z nadstavbovej časti o zotrvanie v
súťaži sk. Východ, ktoré nebolo na vypadávajúcom mieste) a FK Krásna (víťaz III. ligy VsFZ). 

2. Do súťaže II. ligy SFZ sa prihlásilo družstvo MŠK FOMAT Martin (víťaz III. ligy SsFZ), ktoré je
podľa platnej deliacej čiary pre rozdelenie II. ligy SFZ na sk. Západ a sk. Východ príslušné
štartovať v skupine Západ.

3. Po zaradení družstiev do jednotlivých skupín II. ligy SFZ na základe platných pravidiel vznikol
v daných skupinách nerovnaký počet družstiev (sk. Západ má 12 družstiev / sk. Východ má 10
družstiev).

Pre dodržanie princípov uvedených v Stanovách SFZ (čl. 5 bod (2) odsek a), e) ) a dôsledného
naplnenia predpokladov dodržania integrity danej súťaže bolo navrhnuté preradenie družstva MŠK
FOMAT Martin do sk. Východ, čím by vznikol rovnaký počet štartujúcich družstiev v obidvoch
skupinách II. ligy SFZ (po 11 družstiev v každej).

Proti predloženému návrhu vystúpili viacerí členovia VV SFZ, najmä predseda VsFZ Richard
Havrilla, ktorý preukázal priamo na zasadnutí písomný nesúhlas klubov II. ligy skupiny Východ
proti tomu, aby bol klub MŠK FOMAT Martin zaradený do východnej skupiny.
Navrhol, aby sa hlasovalo o zaradení klubov do súťaže II. ligy tak, ako boli doručené prihlášky, teda
12 klubov do skupiny Západ a 10 klubov do skupiny Východ.
Naviac je podľa neho preukázateľné, že by sa rozdelením 11:11 neznížili ekonomické náklady
klubom.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie družstiev II. ligy do súťaže v pomere – 12 družstiev do
skupiny Západ a 10 družstiev do skupiny Východ (v zmysle podaných prihlášok).
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 zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Sportnet Media SK, s.r.o.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a
Sportnet Media SK, s.r.o.
Predmetom zmluvy o spolupráci je zmluvná úprava práv a povinností medzi SFZ a spoločnosťou
Sportnet Media pri prevádzkovaní informačnej digitálnej platformy FUTBALNET na internetovej
stránke www.futbalnet.sk. 
SFZ má záujem o efektívnu, systematickú, modernú a atraktívnu formu zverejňovania údajov z
informačnej databázy ISSF a ich sprístupňovanie laickej a odbornej verejnosti, a to predovšetkým

http://www.futbalnet.sk/


dát z oblasti výsledkového servisu, matričného servisu, s tým, že za vhodnú formu ich
sprístupňovanie považuje ich publikáciu na internetovej stránke www.futbalnet.sk  .
Členovia VV SFZ mal k dispozícii kompletné znenie návrhu zmluvy.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Sportnet Media SK, s.r.o.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ. Zámerom
predloženého návrhu novelizácie Súťažného poriadku bolo na základe doplnenia a spresnenia
znenia jeho článkov zabezpečiť zlepšenie a skvalitnenie riešenia športovo-technickej problematiky
pri riadení súťaží ako na úrovni SFZ, tak aj na úrovni RFZ a ObFZ.

čl. 12 Hodnotenie družstva za neúčasť v súťaži 
- dopĺňa sa a o znenie, ktoré odstráni negatívne retrospektívne ovplyvnenie výsledkov dosiahnutých
v súťaži (anulovaním výsledkov) pri tretej kontumácii stretnutia družstva s tým, že v posledných
troch kolách súťaže v danom súťažnom ročníku sa výsledky tohto družstva nezrušia (neanulujú)
a nedohrané stretnutia družstva sa budú kontumovať. Prispeje sa tým k zvýšeniu zachovania
integrity súťaží.

čl. 19 Určenie umiestnenia družstva v priebehu súťaže 
- spresňuje sa znenie ods. 2 tak, aby bolo jednoznačnejšie dané, že sa podľa daného článku
postupuje aj pri určení poradia družstiev po skončení súťaže.

čl. 21 Podmienky striedavého štartu hráčov 
- spresňujú sa podmienky zotrvania družstva, ktoré hralo v súťaži s hráčmi so striedavým štartom
a novelizáciou článku 28 (Osobitné podmienky pre stretnutia mládeže) sa v súťažiach mládeže
(dorast, žiaci) na úrovni RFZ a ObFZ umožňuje využívať štatút tzv. striedavého štartu obdobným
spôsobom ako v čl. 30 pre stretnutia ženského futbalu (uzatvorenie dohody o striedavom štarte
hráča vekovej kategórie mládeže za dva kluby v danej vekovej kategórii).

čl. 31 Striedavý štart hráčky
- umožňuje sa hráčkam aj po dovŕšení 15. roku svojho veku v prípade uzatvorenej dohody o
striedavom štarte hráčky dohrať v súťaži žiakov (v družstve chlapcov) celý súťažný ročník.

čl. 46 Účasť hráča vo vyššej vekovej kategórii 
- bola doplnená v bode (1) aj kategória tzv. „ostaršenia“ prípravkára spolu s modifikovaním
podmienok pre kategóriu juniorek a žien a v bode (2) bola odstránená požiadavka na súhlas
zákonného zástupcu hráča ak dovŕšil 18. rok svojho veku.

čl. 70 Prerušenie stretnutia 
- spresňuje sa znenie bodu (4) tak, aby bolo jednoznačnejšie dané, ako má riadiaci orgán súťaže
podľa daného článku postupovať.

Počas diskusie k tomuto bodu zazneli od členov VV SFZ pripomienky na úpravu predloženého

http://www.futbalnet.sk/


návrhu. Členovia VV SFZ navrhli zapracovať najmä tieto pripomienky:
- upresniť termín ”dohrávaného stretnutia”,
- vypustiť úpravu štartu prípravkárov za žiakov,
- vypustiť vetu o minimálnej dĺžke platnosti zmluvy o striedavom štarte hráča,
- upraviť odkazy na stanovy SFZ tak, aby odkazovali na znenie nových stanov SFZ, prijatých na
Konferenciou SFZ dňa 3. júna 2016

Kompletné znenie Súťažného poriadku po úprach a zapracovaných pripomienkach zo zasadnutia
VV SFZ bude zverenené na webovej stránke SFZ. 

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

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na úpravu Registračného formulára riadneho alebo pridru-
ženého člena.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na úpravu Registračného formulára riadneho alebo pridruženého člena.

Matrika SFZ ako pracovisko zodpovedajúce okrem iného za predkladanie prihlášok záujemcov
o prijatie za riadneho alebo pridruženého člena Slovenského futbalového zväzu vypracovala návrh
na úpravu Registračného formulára riadneho alebo pridruženého člena. 

V časti formulára obsahujúcej záväzky bolo navrhnuté doplnenie nasledovného textu, označeného
ako odsek 1:
„Žiadateľ o členstvo v SFZ a SF v súlade s čl. 28 ods. 5 písm. e) vyhlasuje, že jeho právna forma
a samostatná právna subjektivita mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu
akejkoľvek tretej osoby.“

Predložený návrh by mal zjednodušiť administratívnu procedúru pri podávaní prihlášky a vychádza
v ústrety záujemcovi o podanie prihlášky tým, že všetky záväzky a vyhlásenia sú na jednom tlačive
a vyššie citované vyhlásenie nie je nutné predkladať samostatne. Zároveň toto ustanovenie logicky
nadväzuje, resp. predchádza ostatným ustanoveniam článku 28 odsek 5 Stanov SFZ. 

Na základe pripomienky člena VV SFZ Petra Sepešiho, ktorý upozornil, že predkladateľ uvádza
nesprávne odkazy na staré stanovy SFZ a nie na nové prijaté 3. júna 2016, sa ostatní členovia VV
SFZ zhodli na odložení schvaľovania tohto návrhu.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
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.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0



Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ za
súťažný ročník 2015/2016, schvaľovanie návrhu nominačných listín rozhodcov, asistentov roz-
hodcov, rozhodkýň a PR SFZ pre súťažný ročník 2016/2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil namiesto ospravedlneného člena VV SFZ Mariána Ružbarského správu vyhodnocujúcu
výkonnosť  rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ za súťažný ročník 2015/2016.
Zároveň predstavil návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR
SFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

Komisia rozhodcov SFZ na svojom hodnotiacom zasadnutí v dňoch 30. mája 2016 v Tatranskej
Lomnici komplexne vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ za
súťažný ročník 2015/16. Výsledkom tohto hodnotenia je návrh nominačných listín a zaradenie
rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ do výkonnostných skupín pre súťažný ročník 2016/17.

ZÁVERY VYHODNOTENIA:

a) Rozhodcovia a asistenti rozhodcov nezaradení na nominačnú listinu pre súťažný ročník
2016/17

BFZ:
• VAŠS Marián (rozhodca) - z výkonnostných dôvodov
• TOMÁNEK Lukáš (asistent rozhodcu) - z výkonnostných dôvodov
Postupujúci: 
• CHROMÝ Andrej
• SMOLÍKOVÁ Katarína

ZsFZ:
• MIKULAJ Henrich (asistent rozhodcu) – z výkonnostných a etických dôvodov
Postupujúci:
• ZEMKO Matej

SsFZ  :
• KORISTA Peter (rozhodca) - z výkonnostných dôvodov
• GALÁD Roman (rozhodca) - z výkonnostných dôvodov
Postupujúci: 
• LIBIAK Maroš
• GEMZICKÝ Erik

VsFZ: 
Bez zmien na nominačných listinách rozhodcov a asistentov rozhodcov.

b) Pozorovatelia rozhodcov nezaradení na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2016/17:
 
BFZ:
• MARKO Jozef - z dôvodu ukončenia aktívnej činnosti pozorovateľa rozhodcov z vekových
dôvodov
Postupujúci: 
• RICHTÁRIK Miroslav



ZsFZ:
  • ŠÍPOŠ Pavol – z dôvodu prerušenia aktívnej činnosti pozorovateľa rozhodcov (vlastná žiadosť)
 • CHALMOVIANSKY Eduard - z dôvodu ukončenia aktívnej činnosti pozorovateľa rozhodcov

(vlastná žiadosť)
Postupujúci:
• SLUK Radomír

             SsFZ
Bez zmeny na nominačnej listine PR

VsFZ:
• JURAŠEK Miroslav – z etických dôvodov
Postupujúci:
• KAKAŠČÍK Jozef

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN ROZHODCOV A ASISTENTOV ROZHODCOV
SÚŤAŽÍ SFZ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/17:

a) ROZHODCOVIA SFZ (46):
Cvengroš Peter, Čiernik Michal, Dohál Martin, Fajčík Miroslav, Gemzický Erik, Glova Filip,
Horváth Kamil, Hrčka Patrik, Chmura Pavol, Chromý Andrej, Ihring Anton, Ježík Martin,
Jurenka Rastislav, Kačenga Ľuboš, Kmec Patrik, Kozák Igor, Kráľovič Peter, Krivošík Peter,
Kružliak Ivan, Leško Štefan, Libiak Maroš, Marhefka Boris, Marsal Tomáš, Mastiš Marek,
Michlian Gabriel, Nemček Bystrík, Očenáš Michal, Ochotnický Pavel, Pavlík Jozef, Perašín
Michal, Piatka Pavol, Prešinský Ladislav, Sedlák Dušan, Sedlár Richard, Smolák Michal,
Somoláni Adam, Straka Július, Špaček Marek, Šuniar Pavol, Trenčanský Tomáš, Valášek Ján,
Vlčej Peter, Vlk Mário, Vnuk Vladimír, Weiss Roland, Ziemba Peter

PROJEKT ŠANCA – ROZHODCOVIA RFZ (8): 
BFZ:  Ďurčo Martin, Ruc Marián
ZsFZ: Drobec Martin, Valent Igor
SsFZ: Kolofík Tomáš, Rojček Ján
VsFZ: Greško Pavol, Micheľ Kristián

b) ASISTENTI ROZHODCOV SFZ (46):
Ádám Gabriel, Balko Martin, Barenčík Matej, Bednár Peter, Benko Miroslav, Bobko Radoslav,
Borsányi Martin, Bóllo Peter, Brendza Ondrej, Čajka Peter, Ferenc František, Galo Marek,
Hancko Branislav, Hrčka Dušan, Hrdlička Branislav, Hrmo Andrej, Chládek Peter, Jankovič
Marián, Jánošík Pavel, Jekkel Adam, Jenčura Peter, Kováč Peter, Lieskovský Juraj, Ličko Peter,
Mihalík Peter, Mókoš Tomáš, Perát Anton, Petríček Dušan, Poláček Daniel, Poracký Roman,
Pozor Ján, Roszbeck Mário, Sluk Michal, Slyško Roman, Smolíková Katarína, Somoláni Tomáš,
Súkeníková Mária, Špivák Martin, Štrbo Milan, Tomčík Michal, Vician Martin, Vitko Martin,
Vorel Tomáš, Weiss Erik, Zemko Matej, Žákech Rastislav

PROJEKT ŠANCA – ASISTENTI ROZHODCOV RFZ (15): 
BFZ:  Gaži Peter, Lauer Lukáš, Parilák Boris, Straka Tomáš
ZsFZ: Halíček Juraj, Hodoško Štefan, Krivošík Martin
SsFZ: Behančín Rastislav, Belko Ľubomír, Krahulec Tomáš, Šimko Ivan
VsFZ: Bednár Tomáš, Capík Dávid, Karaffa Peter, Vass Simeon

c) ROZHODKYNE SFZ (26):
Baníková Annamária, Blichárová Slavomíra, Brutvanová Timea, Bujňáková Patrícia, Hanesová



Zuzana, Knapíková Niccolette, Kováčová Zuzana, Krčová Mária, Kunzová Petra, Kuzmová
Barbora, Lepáčková Petra, Lešková Ivana, Matejová Gabriela, Matulová Miriama, Mišková
Slavomíra, Obertová Miroslava, Orlíková Marianna, Pavlačková Lenka, Pavlíková Petra,
Pečarková Adriana, Pilšáková Eva, Sedláčková Ivana, Smolíková Katarína, Súkeníková Mária,
Šimková Mária, Valentová Zuzana 

Podmienkou pre zaradenie rozhodcov a asistentov rozhodcov na nominačné listiny SFZ je úspešné
absolvovanie seminára a fyzických previerok rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ konaných
v dňoch 9.-10.7.2016 v B. Bystrici.

NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH SKUPÍN ROZHODCOV A ASISTENTOV ROZHODCOV
PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/2017:

a) Súťaže riadené ÚLK
TOP rozhodcovia (12): 
BFZ: Kružliak, Pavlík, Smolák
ZsFZ: Kráľovič, Vlk, Vnuk 
SsFZ: Hrčka P., Marhefka, Očenáš, 
VsFZ: Glova, Chmura, Sedlák 

Medziskupina rozhodcov (12):
BFZ: Somoláni A., Špaček, Šuniar 
ZsFZ: Ježík, Michlian, Prešinský
SsFZ: Horváth, Mastiš, Valášek
VsFZ: Leško, Straka, Weiss R. 

NR+PAR v FL a II.liga (8): 
BFZ: Cvengroš, Trenčanský 
ZsFZ: Dohál, Sedlár
SsFZ: Ihring, Nemček
VsFZ: Kačenga, Ziemba

TOP asistenti rozhodcov (24): 
BFZ: Bednár, Bóllo, Mókoš, Pozor, Roszbeck, Somoláni T.
ZsFZ: Galo, Hancko, Kováč, Lieskovský, Slyško, Žákech
SsFZ: Balko, Hrčka D., Chládek, Súkeníková, Tomčík, Vorel
VsFZ: Ádám, Benko, Bobko, Brendza, Ferenc, Weiss E.

Medziskupina asistentov rozhodcov (8):
BFZ: Borsányi, Jankovič
ZsFZ: Barenčík, Štrbo
SsFZ: Hrdlička, Hrmo
VsFZ: Jenčura, Špivák

b) Súťaže riadené ŠTK SFZ 
Rozhodcovia II.ligy a I.LSD (14):
BFZ: Chromý, Piatka
ZsFZ: Jurenka, Krivošík, Maršal, Ochotnický
SsFZ: Fajčík, Gemzický, Libiak, Perašín
VsFZ: Čiernik, Kmec, Kozák, Vlčej

Asistenti rozhodcov II.ligy a I.LSD (14):  



BFZ: Smolíková, Vician
ZsFZ: Petríček, Sluk, Vitko, Zemko
SsFZ: Čajka, Jánošík, Jekkel, Poláček
VsFZ: Ličko, Mihalík, Perát, Poracký

Výkonnostné skupiny budú uzatvorené po uskutočnení fyzických previerok a letného
doškolovacieho seminára rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ (9.-10.7.2016 v B. Bystrici). 

ÚSEK DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR)

Základným cieľom činnosti úseku PR v súťažnom ročníku 2015/16 bolo zvládnutie priebehu
z pohľadu individuálnych výkonov PR, ktorých hodnotiace správy boli podkladovými materiálmi
pre rozhodovaciu činnosť KR SFZ. Jednotliví členovia úseku PR pravidelne po každom kole
vyhodnocovali správy PR po obsahovej, ako aj formálnej stránke. Analýzy boli pravidelné
predkladané vedúcemu úseku PR, ktorý o nedostatkoch v konkrétnych správach informoval na
zasadnutiach KR SFZ.

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN PR SFZ  PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/17 (36):

Bacsa Gabriel, Bartoš Ivan, Cuninka Emanuel, Czetö Štefan, Fašung Ján, Gádoši Ladislav,
Hlebaško Štefan, Hodoško Štefan, Hracho Vladimír, Husárik Jozef, Jakubec Artúr, Jančovič
Tibor, Kakaščík Jozef, Kopča Miloš, Krchňák Dušan, Kubáni Július, Likavský Peter, Makový
Miroslav, Medveď Vladimír, Migaľová Miroslava, Minárčik Miroslav, Mriglot Peter, Pastorek
Štefan, Richtárik Miroslav, Ružbarský Marián, Samotný Ľubomír, Sekereš Gabriel, Slebodník
Kamil, Sluk Radomír, Suchý Ľubomír, Špila Stanislav, Špivák Ján, Udvardy Ľubomír, Vais
Viliam, Vaňo Stanislav, Zabranský Jaroslav

NÁVRH VÝKONNOSTNÝCH SKUPÍN PR PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2016/17:

a) Súťaže riadené ÚLK 
Pozorovatelia rozhodcov (18): 
Bartoš, Czetö, Fašung, Gádoši, Husárik, Jakubec, Jančovič, Krchňák, Medveď, Minárčik,
Pastorek, Ružbarský, Sekereš, Suchý, Špivák, Udvardy, Vais, Zábranský

b) súťaže riadené ŠTK SFZ
Pozorovatelia rozhodcov (18): 
Bacsa, Cuninka, Hlebaško, Hodoško, Hracho, Kakaščík, Kopča, Kubáni, Likavský, Makový,
Migaľová, Mriglot, Richtárik, Samotný, Slebodník, Sluk, Špila, Vaňo

Definitívne zaradenie do výkonnostných skupín bude uzatvorené po uskutočnení letného seminára
PR SFZ dňa 9.7.2016 v B.Bystrici.

ROZHODCOVIA A     ROZHODKYNE FIFA 
Súčasťou komplexného hodnotenia je ich pozitívna akceptácia v zahraničí, čo sa odzrkadľuje aj
v počte ich nominácií od FIFA a UEFA, ako aj ponukami na rozhodovanie priateľských
medzištátnych a ligových stretnutí jednotlivých asociácií. V priebežne hodnotenom roku 2016 to
bolo 19 výjazdov do zahraničia.

Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2016 pôsobia:
Rozhodcovia: Glova, Kráľovič, Kružliak, Marhefka, Vnuk
Asistenti rozhodcov: Balko, Benko, Brendza, Hancko, Mókoš, Somoláni T., Slyško, Tomčík,
Vorel, Weiss E.



Rozhodkyne: Kováčová, Pavlíková, Valentová
Asistentky rozhodkýň: Lešková, Mišková, Obertová, Súkeníková

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1 ) VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov,
rozhodkýň a PR SFZ za súťažný ročník 2015/2016.
2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň
a PR SFZ pre súťažný ročník 2016/2017.
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 odvolanie predsedu Komisie delegátov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi BFZ Jurajovi Jánošíkovi, ktorý
predstavil návrh na odvolanie predsedu Komisie delegátov SFZ p. Františka Košičára.
Informoval, že Výkonný výbor BFZ sa na svojom ostatnom zasadnutí dňa 30.5. 2016, na základe
série podnetov zaoberal aj pôsobením predsedu Komisie delegátov SFZ Františka Košičára ako
nominanta BFZ vo svojej funkcii. Svoj návrh zdôvodnil tým že predseda Komisie delegátov sa
dopustil a v minulosti dopúšťal významných zlyhaní pri komunikácii s jednotlivými regionálnymi
zložkami amatérskeho futbalu. Nenaplnil očakávania pri  nastolení štandardných riadiacich
procesoch a s tým spojenou efektívnou kultúrou riadenia. V jeho riadiacej práci absentuje
otvorenosť, prístupnosť, pozitívne myslenie, kreativita a schopnosť riešiť problémy cestou
primeraného konsenzu. Nastavil diskriminačne doplnkové kritéria pre nominačnú listinu delegátov
SFZ pre nový súťažný ročník, ktoré naviac nekopírujú licenčné podmienky pre športových
delegátov futbalu. Uvedené praktiky spôsobujú značné trhliny v dôveryhodnosť tak významného
orgánu, akým komisia delegátov SFZ je.

Ako problémovú označil komunikáciu predsedu Komisie delegátov SFZ s regiónmi aj predseda
SsFZ Jozef Paršo, ktorý naviac vyjadril nespokojnosť so zrušením organizovaného seminára pre
delegátov na poslednú chvíľu.

Naopak, za profesionálne vykonávanú činnosť predsedu komisie sa následne v diskusii vyjadrili
viacerí členovia VV SFZ. Podľa ich protinázoru ide v jeho prípade o koncepčnú, dlhoročnú prácu v
súlade s prijatými predpismi, profesionálny prístup v oblasti vzdelávania a odborný profil.

Zástupcovia ÚLK sa rovnako vyjadrili, že za ostatné obdobie sa pod vedením predsedu Františka
Košičára zvýšila komunikačná úroveň medzi klubmi Fortuna ligy a delegátmi.
Prezident SFZ na záver diskusie požiadal predsedu Komisie delegátov SFZ o vyváženú
komunikáciu nielen na úrovni ÚLK, ale aj regiónov. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na odvolanie predsedu Komisie delegátov SFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 2 (J. Jánošík, J. Paršo)
Proti – 7 (J. Kováčik, P. Sepeši, M. Lešický, I. Kozák, P. Kašpar, P. Halabrín, V. Ondrejka)
Zdržali sa hlasovania – 2 (R. Havrilla, P. Šípoš)
Návrh uznesenia nebol schválený.

K bodu 10: Správa o činnosti Komisii delegátov SFZ za jarnú časť 2016, schvaľovanie návrhu



nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný ročník 2016/17. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil Správu o činnosti Komisii delegátov SFZ za jarnú časť 2016 a návrh nominačnej listiny
delegátov SFZ pre súťažný ročník 2016/17.
Komisia delegátov SFZ nadviazala v jarnej časti súťaže 2015/2016 na svoju úspešnú činnosť a
prácu z obdobia jesenného pôsobenia ročníka 2015/2016. Aktivity komisie boli zamerané na:

- prípravu celej legislatívy delegátov reagujúcej na zmeny prijatím Zákona o športe č.
440/2015, prácu s delegátmi v oblasti seminárneho vzdelávania,

- plnenie úloh prípravy novej smernice hodnotenia Fair play v podmienkach SFZ,
- prípravy novej dokumentácie delegátov (správa, pomocná dokumentácia, pomocné

dokumenty pre kluby a ďalšie) a z toho odvodených úloh, 
- vyhodnotenie práce delegátov v súťažiach FL a II. ligy. 

Komisia delegátov po ukončení jesennej časti súťaží zhodnotila svoju prácu a vytýčila si ciele pre
jarnú časť súťaží. Čiastočne vyhodnotila vlastné postupy a činnosť delegátov. Zo získaných
poznatkov od delegátov zväzu, ale aj na základe ich práce ich posunula riadiacim orgánom.
Z týchto vyhodnotení vytvorila podklady na vzdelávanie delegátov, ktoré rozšírilo obzory poznania
jednotlivcov pre praktické využitie. poznatky získané delegátmi o ktoré sa podelila s riadiacimi
orgánmi SFZ. Vyhodnotenia týchto činností vychádzali z úradných podaní delegátov zo stretnutí,
z podaných Oznámení o nedostatkoch v stretnutiach, zaslanej fotodokumentácii zhotovovanú
v priebehu súťaže a ďalších písomných materiálov. Poznatky o pôsobení delegátov v praktickej
činnosti získavala komisia aj z vlastných zistení, zistení iných orgánov SFZ, z rokovaní s riadiacimi
orgánmi, podaní na komisiu ako aj spätnou väzbou na súťažiace kluby. 

Vo svojej práci komisia v hodnotenom období spolupracovala s riadiacimi orgánmi, ktoré od
delegátov získavajú okamžité informácie o dianí z súťažných stretnutí. Podávala  rôzne podklady
a dokumentáciu administratíve SFZ, komisiám a riadiacim orgánom. Tieto orgány touto cestou zís-
kali  prehľad o stave organizácie stretnutí vo Fortuna lige a v II. lige. Pravidelne informovala admi-
nistratívu SFZ a delegátov o dianí v súťažiach a koordinovala činnosť delegátov. Poskytovala infor-
mácie a konzultačnú činnosť delegátom, komisiám, jednotlivcom i klubom, pokiaľ o to požiadali. 

Počas celej jarnej časti súťaží komisia presadzovala v práci delegátov predovšetkým spoluprácu so
všetkými subjektmi organizácie podujatia tak ako aj s delegovanými osobami  na stretnutiach.
Delegáti zväzu mali a majú prvoradú povinnosť vo svojej práci podrobne zaznamenávať zistenia na
stretnutiach v čase prípravy stretnutia, jeho priebehu a udalostí po skončení stretnutia. Vo svojich
podaniach o podujatí majú spracovať tieto správy podrobne, vypovedateľne a pravdivo.
V tejto práci delegátov je badateľný posun, ale nájdu sa výnimky, ktoré v opise všetkých okolností
a udalostí zo stretnutí nepostupovali tak, ako bolo prijaté komisiou. Komisia pri hodnoteniach
opätovne zisťovala, že nie všetci delegáti mali a majú k tejto práci pozitívny vzťah. Prístupom
k svojim povinnostiam  znižovali hodnotu delegátske stavu, čím degradovali dosiahnuté doterajšie
výsledky práce delegátov s poctivým prístupom k tejto náročnej práci. Komisia pracuje na tom, aby
sa prípadné slabé výsledky práce nevyskytovali. Má po získaní informácií vygenerované problémo-
vé  oblasti  na ktorých počas súťažného ročníku pracovala a bude pracovať. Tie sa týkajú spracová-
vania dokumentácie delegáta, jeho správy a aj niektoré nedostatky v spolupráce DO počas ich pôso-
benia na súťažných stretnutiach. Problematická je aj oblasť akceptácia noriem dotýkajúcich sa
delegátov, ich vzdelávania a práce, ktorú si komisia uvedomuje, koná a pripraví pre ďalšie obdobia
podmienky, ktoré posunú tieto oblasti do lepšej sféry spolupráca so subjektmi v SFZ.

Aj na základe všetkých poznatkov vyplývajúcich zo správy, obdržali členovia VV SFZ návrh
nominačnej listiny delegátov SFZ pre súťažný ročník 2016/17: 



V rámci diskusie k tomuto bodu bol od predsedu SsFZ a predsedu BFZ predložený návrh na rozší-
renie nominačnej listiny o mená D. Čabana (SsFZ) a R. Dadykina (BFZ).
Návrh bol ostatnými členmi VV SFZ akceptovaný.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1 ) VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť
súťažného ročníka 2015/16.
2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín Komisie delegátov SFZ pre súťažný ročník
2016/2017 s doplnením o delegátov D. Čabana a R. Dadykina.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na zrušenie komisie ŠTK a Matričnej komisie SFZ v zmysle
čl. 51 ods. 2 písm. s) stanov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na zrušenie komisie ŠTK a Matričnej komisie SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. s)
stanov SFZ.
Uvedený návrh vznikol na základe analýzy činnosti uvedených komisií a potreby zmeny z dôvodu
zvýšenia operatívnosti riešenia úloh v danej oblasti, nakoľko členovia uvedených komisií sú
dobrovoľní funkcionári a vzhľadom na svoje zamestnania a ostatné aktivity, nie sú vždy schopní
zúčastňovať sa zasadnutí komisie z dôvodu svojej zaneprázdnenosti a taktiež aj reagovať
v adekvátnom čase.
Taktiež sa javí, že nie všetci členovia komisií sú dostatočne odborne zdatní a majú dostatoční
prehľad v prejednávanej problematike, nakoľko vo svojej futbalovej praxi neprichádzajú bežne do



styku s riešením danej problematiky a na zasadnutiach komisie neprejavujú žiadnu aktivitu,
prípadne v prevažnej miere preferujú riešenia v prospech len futbalových klubov (hlavne pri
nepopulárnych rozhodnutiach) a nie na prospech celého futbalového hnutia. 
Zámerom návrhu je riešenie problematiky športovo-technického riadenia súťaží SFZ a matričnej
činnosti prostredníctvom profesionálneho aparátu SFZ (ORS, Matrika SFZ), skvalitnenie a zvýšenie
operatívnosti riešenia problematiky pri riadení súťaží a matričnej činnosti, keď pracovníci aparátu
SFZ sú k dispozícii futbalovým funkcionárom počas celej pracovnej doby s prepojením na pracov-
níkov jednotlivých sekretariátov zodpovedných za dané oblasti v rámci všetkých RFZ a ObFZ. Táto
organizačná zmena prinesie v ďalšom období skvalitnenie a stabilizáciu procesov riešenia príslušnej
agendy na všetkých stupňoch riadenia športovo-technickej problematiky a matričnej činnosti. Jej
schválenie prispeje k profesionálnejšej kontrole dodržiavania všetkých futbalových noriem, smerníc
a nariadení, ako na úrovni SFZ, tak aj v jednotlivých RFZ a ObFZ.

K predloženému návrhu vystúpili viacerí členovia VV SFZ a v prípade návrhu na zrušenie ŠTK
SFZ sa nezhodli s argumentami. Preferovali na zotrvaní súčasného stavu a pokračovaní v ďalšej
činnosti ŠTK SFZ. V prípade zrušenia Matričnej komisie SFZ sa s návrhom stotožnili.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
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.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 2 (P. Šípoš, P. Kašpar)
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 12: Správa o licenčnom konaní v súťažnom ročníku 2015/16.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil Správu o licenčnom konaní v súťažnom ročníku 2015/16.
Napriek skutočnosti, že po desiatich rokoch nemusel o udelení licencií klubom rozhodovať až
Odvolací orgán licenčného konania (OOLK), tohtoročné licenčné konanie sa vôbec nedá považovať
za bezproblémové alebo jednoduché. Na takéto posúdenie vplýva hneď niekoľko faktorov:

Finančný rok 2015 veľkej väčšiny klubov opäť skončil stratou, vo viacerých prípadoch pomerne
vysokou a už opakovanou (Senica, Dunajská Streda, Trnava, Ružomberok). Stratový hospodársky
výsledok (ďalej len HV) však dosiahla aj Myjava, Podbrezová, či Zlaté Moravce, čo u týchto
klubov doteraz nebývalo zvykom. Finančný rok 2015 stratou skončili aj obaja nováčikovia FL –
Michalovce a Skalica. Teda  len tri kluby (Slovan Bratislava, Trenčín a Žilina) dokázali v roku 2015
hospodáriť so ziskom, pričom zaujímavejší HV dosiahol len ŠK Slovan Bratislava (+ 620 tis. €).

Niekoľko klubov má už dlhoročne záporné vlastné imanie a porušuje kontrolné finančné indikátory.
V správach audítorov viacerých klubov sú zdôraznenia skutočnosti, poukazujúce na ohrozenie
zachovania nepretržitej činnosti klubu ako akciovej spoločnosti. 
Je preto nevyhnutné, aby kluby začali realizovať ďalšie opatrenia na znižovanie strát, resp. na
účinnejšie napĺňanie príjmových položiek svojich rozpočtov. Zatiaľ sa touto cestou vydalo len
niekoľko klubov (Trenčín, Trnava, Ružomberok), ale v blízkej budúcnosti to nevyhnutne čaká aj
viacero ďalších, nakoľko v zmysle ustanovení Finančného fair play v súťažiach UEFA, môže byť



opakovaný stratový HV dôvodom nezaradenia klubu do klubových súťaží UEFA, čo už z jej strany
bolo viackrát uplatnené voči niektorým gréckym, tureckým, rumunským, ale aj talianskym alebo
španielskym klubom.  

Vďaka dôslednej práci finančných odborníkov LcK a komunikácii s  klubmi, sa v niekoľkých prípa-
doch podarilo predísť situácii, ktorá by v zmysle ustanovení licenčnej smernice mohla viesť
k     neudeleniu licencie (Slovan Bratislava, Dunajská Streda, Myjava, Trnava). Tým bola zdôraznená
aj skutočnosť, že klubmi bolo opäť vysporiadaných viacero „latentných“ záväzkov po splatnosti,
ktoré by zrejme v inej situácii, ako pri hrozbe neudelenia licencie, neriešili.  
Prekvapujúce to bola najmä u Slovana Bratislava, ktorý až v „hodine dvanástej“ riešil niekoľko
takýchto prípadov a udelenie licencie si obhájil až na zasadnutí Prvostupňového orgánu licenčného
konania (POLK), na ktorom preukázal vysporiadanie nedostatočne zdokumentovaného možného
záväzku po splatnosti. 

LcK môže preveriť len dokumentáciu, ktorú sú kluby povinné predložiť, v zmysle ustanovení KLS,
pričom oprávnené orgány klubu prehlasujú, že dokumentácia je kompletná a pravá. 
Nedá sa teda zaručiť, či kluby nemajú aj ďalšie záväzky, napr. voči iným subjektom, ako sú sociálne
a daňové inštitúcie, voči ich dodávateľom tovarov, či poskytovateľom služieb, no dá sa zaručiť, že
predložená dokumentácia každého klubu a ku každej oblasti licenčných kritérií, je vždy preverená
dôsledne a     zodpovedne.

Napriek vyššie uvedenému a viac negatívnemu záverečnému hodnoteniu, na druhej strane teší fakt,
že stále máme kluby, ktoré sa solídne dokážu vysporiadať najmä s požiadavkami finančných kritérií
(tento rok Podbrezová a Žilina, zlepšila sa Dunajská Streda a Trenčín), ktoré u viacerých ostatných
klubov stále predstavujú najťažšiu prekážku na ceste za získaním licencie. 
Taktiež je potešujúce, že už viacero klubov pravidelne pripravuje licenčnú dokumentáciu na veľmi
slušnej úrovni (Dunajská Streda, Ružomberok, Senica, Žilina), čo sa tento rok prejavilo napr.
podstatne menším rozsahom doplňovania chýbajúcej dokumentácie.

Vďaka realizácii „Projektu výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov“, už
máme nielen novú City Arénu v Trnave – nedávno klasifikovanú ako štadión kategórie 4, ale aj
ukončenú prestavbu, či rekonštrukciu ďalších šiestich ligových  štadiónov (Myjava, Podbrezová,
Ružomberok, Senica, Zlaté Moravce a Žilina).

V lete t.r. bude dokončené aj NTC SFZ v Poprade – ďalší štadión kategórie 3, kde sa pracuje už len
na tréningových plochách a intenzívne sa už rozbehli aj práce na štadióne v  Dunajskej Strede. Už
v blízkej budúcnosti by sme tak nemali mať problémy s infraštruktúrou štadiónov a teda po
celkovom ukončení projektu už viac nenastane situácia, že slovenský klub nebude môcť na
vlastnom štadióne odohrať ani len prvé predkolo súťaže UEFA a len dva naše štadióny budú spĺňať
podmienky pre odohranie vyšších fáz klubových súťaží UEFA.

Spolupráca s ÚLK:
Aj v ukončenom licenčnom cykle pokračovala aktívna spolupráca s ÚLK - riadiacim orgánom
Fortuna ligy.  

 Vo vzájomnej spolupráci sa pripravovalo znenie niektorých častí Smernice klubového licenčného
systému SFZ, vydanie 2015. 

 Prediskutované a dohodnuté bolo znenie vybraných článkov Rozpisu RS SFZ a ÚLK pre súťažný
ročník 2016/2017, týkajúcich sa klubového licenčného systému a niektorých požiadaviek,
súvisiacich s plnením licenčných kritérií. 



 Na základe požiadavky ÚLK, sa mimoriadnym použitím klubového licenčného systému realizuje
preverenie plnenia vybraných podmienok účasti vo FL 2016/2017 víťazom DOXXbet ligy
2015/2016 klubom 1. FC Tatran Prešov. 

 Komunikácia sa realizovala jednak účasťou MKLS, ako zástupcu SFZ na zasadnutiach Prezídia
ÚLK (viacerých zasadnutí sa zúčastnil aj predseda LcK a POLK), resp. komunikáciou predsedu
LcK a POLK priamo s  prezidentom ÚLK, ale aj osobnou a písomnou komunikáciou s výkon-
ným riaditeľom ÚLK.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o licenčnom konaní v súťažnom ročníku 2015/16.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Správa o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ.
V  súlade s  ustanoveniami Smernice klubového licenčného systému SFZ sú všetci členovia
licenčných orgánov a  licenčnej administratívy SFZ povinní písomne potvrdiť svoju nezávislosť
voči futbalovým klubom, žiadajúcim o udelenie licencie pre príslušný ročník klubových súťaží
UEFA a najvyššej domácej súťaže mužov (v súčasnosti Fortuna liga).

1. Všetci členovia Prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len POLK)
podpísali „Prehlásenia o nezávislosti“, ktoré sú archivované v  ich personálnych
zložkách. V licenčnom cykle 2015/2016 a  pri udeľovaní licencií na licenčnú sezónu
2016/2017, tak svoje funkcie vykonávali oprávnene a v súlade s požiadavkami
základných predpisov klubového licenčného systému.

2. Odvolací orgán licenčného konania SFZ (ďalej len OOLK) v ukončenom licenčnom
cykle do rozhodovania o udelení licencií nezasiahol, nakoľko licencie boli všetkým
klubom udelené už v prvostupňovom konaní. Z tohto dôvodu Prehlásenia o  nezávislosti
členovia OOLK podpisovať nemuseli. 

3. Prehlásenia o nezávislosti podpísali aj všetci členovia licenčnej komisie a licenčnej
administratívy SFZ, aby mohli riadne plniť delegované úlohy v  procese udeľovania
licencií pre vstup do klubových  súťaží UEFA a Fortuna ligy súťažného ročníka
2016/2017.

Štruktúra licenčných orgánov SFZ:

Prvostupňový orgán licenčného konania Nezávislý štvorčlenný orgán, ktorého predsedu volí
konferencia SFZ a členov ustanovuje VV SFZ. Jeho
súčasné personálne zloženie je uvedené v zázname
o kontrole nezávislosti členov licenčných orgánov.  

Odvolací orgán licenčného konania Nezávislý štvorčlenný orgán, ktorého predsedu volí
konferencia SFZ a  členov ustanovuje VV SFZ. Jeho
súčasné personálne zloženie je uvedené v  zázname o 



kontrole nezávislosti členov licenčných orgánov

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu nezávislosti licenčných orgánov SFZ.
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 manuálu na organizovanie Slovnaft Cup-u súťažného roční-
ka 2016/17.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil manuálu na organizovanie Slovnaft Cup-u (ďalej len SC) súťažného ročníka 2016/17.

1. Športovo-technické ustanovenia
a )  Riadiacim orgánom SC je Športovo-technická komisia (ďalej len ŠTK) SFZ. Pri športovo-
technickom zabezpečení 1. a 2. kola SC spolupracuje ŠTK SFZ s príslušnými komisiami
regionálnych futbalových zväzov. 
b )  Všetky náležitosti pohárových stretnutí sa riadia ustanoveniami Rozpisu slovenských
republikových súťaží vo futbale 2016/2017, Súťažným poriadkom a ostatnými nariadeniami
riadiaceho orgánu súťaže. 
c )  Futbalové kluby sa zaväzujú dodržiavať a rešpektovať Stanovy SFZ a ďalšie predpisy SFZ,
vrátane Etického kódexu futbalu.
d )  Jednotlivé kolá SC sa odohrajú v termínoch schválených Výkonným výborom SFZ v rámci
termínovej listiny na príslušný súťažný ročník, uvedených v Rozpise republikových súťaží vo
futbale 2016/2017.

2. Marketingové a ekonomické náležitosti
a)  Vlastníkom všetkých mediálnych, reklamných a vybraných marketingových práv súťaže SC, t.j.
práv ku všetkým stretnutiam SC je SFZ. 
b)  Spoločnosť Slovnaft je „generálnym reklamným partnerom Slovenského pohára 2016/2017“, na
základe čoho nesie súťaž oficiálny – titulárny názov „SLOVNAFT CUP“. 
c)  Futbalové kluby štartujú v SC na vlastné náklady.



d)  Futbalové kluby sú v súťaži počas stretnutí SC (vybrané stretnutia určené SFZ) na ich štadióne
povinné umožniť umiestnenie 9ks reklamných bannerov (1ks centrálny panel – rozmer 9m x 1m v
zábere TV kamier; 4ks panel – rozmer 6m x 1m, z toho 2ks v zábere kamier a 2ks na protiľahlej
strane; 4ks panel – rozmer 3m x 1m, z toho vždy 2ks za každou bránou v zábere TV kamier) s
logom generálneho partnera SC v okolí hracej plochy podľa grafického návrhu uvedeného v Prílohe
č.1 tohto manuálu. Výrobu a inštaláciu reklamných bannerov zabezpečuje na vlastné náklady SFZ.
e )  Právo výberu stretnutí SC vysielaných v priamom TV prenose má SFZ. V prípade, že klub
využíva na svoje domáce stretnutia systém rotačných alebo LED panelov, umožní umiestnenie
reklamných bannerov v stanovenom počte v primeraných alternatívnych pozíciách resp. minutáži. 
f )  Futbalové kluby zabezpečia v prípade vysielania priameho TV prenosu zo zápasu SC na ich
domácom štadióne vysielateľovi, partnerovi SFZ, súčinnosť pri realizácii TV prenosu. 
g )  Rozhodcovia sú vo vybraných stretnutiach SC počnúc 1. kolom súťaže, alebo v stretnutí SC
vysielanom v priamom TV prenose, povinní mať na svojich dresoch umiestnené logo generálneho
partnera SC (rozmer 30cm x 30cm) podľa grafického návrhu uvedeného v Prílohe č.2 tohto
manuálu. Výber týchto zápasov určuje SFZ. Výrobu dresov zabezpečuje na vlastné náklady SFZ. 
h)  Futbalové kluby sú povinné odohrať stretnutia semifinále a finále SC so špeciálne vyrobenými
futbalovými loptami s logom generálneho partnera SC. Každý účastník semifinále bude mať k
dispozícii 30ks lôpt, z ktorých 10ks lôpt poskytne na každé domáce semifinálové stretnutie klubu, a
ktoré si po vypadnutí zo súťaže resp. po skončení súťaže ponechá. Na finálové stretnutie SC
zabezpečí 10ks lôpt SFZ. Výrobu a distribúciu lôpt zabezpečuje na vlastné náklady SFZ. 
i )  Futbalové kluby sú počas stretnutí SC povinné umožniť zviditeľnenie generálneho partnera
prostredníctvom propagačných a marketingových aktivít. Všetky náklady na organizačné,
materiálne a personálne zabezpečenie takýchto aktivít znášajú generálny partner a SFZ.
j )  Futbalové kluby zabezpečia bezodplatne pre potreby generálneho partnera SC na ich domáce
stretnutia na základe požiadavky: 30ks voľných vstupeniek, 10ks vstupeniek VIP. 
k)  Klub, ktorý sa na základe zisku pohára alebo účasti vo finále prebojuje do UEFA Európskej ligy,
zabezpečí v ďalšom ročníku na jeho všetky domáce stretnutia bezodplatne pre potreby generálneho
partnera SC na základe požiadavky: 6ks voľných vstupeniek najvyššej kategórie a 4ks vstupeniek
VIP. 
l )  Futbalové kluby, ktoré sa prebojujú minimálne do semifinále SC obdržia vypísanú finančnú
odmenu nasledovne: 
Víťaz SC
Porazený finalista SC Porazení semifinalisti SC 

- 50.000 €
- 20.000 €
- 2 x 5.000 € 

m) Futbalový klub pôsobiaci v regionálnych majstrovských futbalových súťažiach, t.j. v súťažiach 
riadených RFZ, ktorý dosiahne najlepšie umiestnenie v SC, obdrží vypísanú finančnú odmenu vo 
výške 3 .000 € . Pokiaľ dosiahne najlepšie umiestnenie viac ako jeden futbalový klub, rozhodne sa o
získaní takto vypísanej finančnej odmeny na základe kritérií stanovených Rozpisom slovenských 
republikových súťaží vo futbale 2016/2017.

n) Odmenené futbalové kluby vystavia na SFZ faktúru (bez DPH) vo výške vypísanej odmeny. 

3. Organizácia finále SLOVNAFT CUP-u 

1. a)  Organizátorom finálového stretnutia SC je SFZ. 

2. b)  Podmienky týkajúce sa bezpečnosti a infraštruktúry, ktoré by mal spĺňať štadión 
futbalového klubu ako dejisko finálového stretnutia SC stanovuje Výkonný výbor SFZ. 

3. c)  Dejisko finálového zápasu SC vyberie spomedzi oficiálnych kandidatúr futbalových 
klubov Výkonný výbor SFZ v zmysle Rozpisu slovenských republikových súťaží vo futbale 



2016/2017. 

4. d)  Futbalový klub, ktorého štadión je dejiskom finálového stretnutia SC je povinný 
zabezpečiť SFZ ako organizátorovi maximálnu súčinnosť a spoluprácu pri zabezpečení 
hladkého a bezpečného priebehu finálového stretnutia SC. 

5. e)  SFZ zabezpečí pre oboch finalistov: 60ks voľných vstupeniek, 15ks vstupeniek VIP. 

6. f)  SFZ zabezpečí počas finálového stretnutia SC všetky ďalšie náležitosti v súlade so 
Zmluvou o reklamnej spolupráci so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh manuálu na organizovanie Slovnaft Cup-u 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 15: Schvaľovanie návrhu na prijatie riadnych členov SFZ, schvaľovanie návrhu na
právno-organizačné zmeny v kluboch.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v predchádzajúcich dňoch boli SFZ doručené žiadosti o prijatie za nových riadnych
členov SFZ.
V zmysle čl. 52 písm. ee) stanov SFZ rozhoduje VV SFZ o prijatí nových riadnych členov po
predložení všetkých podkladov, ktoré vyžaduje čl. 28, ods. 5 stanov SFZ.
SFZ boli doručené písomné žiadosti týchto subjektov o prijatie za riadnych členov SFZ: 
1. FK Drienovská Nová Ves
2. FK Rozhanovce
3. Športový klub Lesy Švedlár
4. Futbalová škola RH – Moravany nad Váhom
Žiadosti vyššie uvedených subjektov spĺňajú všetky formálne náležitosti v zmysle čl. 28 ods. 5
stanov SFZ, sú k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ.  Tá VV SFZ odporučila menované subjekty
prijať za nových riadnych členov SFZ. 

Pri schvaľovaní návrhu programu VV SFZ bolo na začiatku doplnený tento bod o schvaľovanie
návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch. Návrh na právno-organizačnú zmenu predložil
predseda BFZ Juraj Jánošík. Konkrétne v kluboch NMŠK 1922 Bratislava a Futbalový klub
Stupava.
Všetky relevantné podklady k právno-organizačnej zmene v uvedených kluboch boli doručené
Matrike SFZ, ktoré dala VV SFZ odporúčacie stanovisko. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje FK Drienovská Nová Ves, FK Rozhanovce, Športový klub Lesy Švedlár
a Futbalová škola RH – Moravany nad Váhom za riadnych člena SFZ.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na právno-organizačnú zmenu v kluboch NMŠK 1922 Bratislava
a Futbalový klub Stupava.
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 zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2016. Zasadnutia v II. polroku boli navrhnuté s
prihliadnutím na asociačné termíny reprezentačných družstiev a štátne sviatky nasledovne:
- 5. september 2016
- 6. október 2016
- 8. november 2016
- 2. december 2016

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2016.
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 reprezentačných družstiev SR za mesiac máj.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o výsledkoch reprezentačných družstiev SR za mesiac máj.



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

K bodu 18: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnu-
tiami VV SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o výsledkoch hlasovania per rollam v
období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ. V období medzi riadnymi zasadnutiami sa
uskutočnili dve hlasovania per rollam, konkrétne hlasovanie č. 02/16 vo veciach schvaľovania
návrhu na prijatie riadnych členov SFZ a schvaľovania návrhu na právno-organizačné
zmeny v kluboch
a hlasovanie č. 03/16 vo veci schvaľovania návrhu na úpravu odmien delegátov stretnutia I. a
II. ligy mužov v súťažnom ročníku 2016/17.



Per rollam č. 02/16 vo veci schvaľovania návrhu na prijatie riadnych členov SFZ a
schvaľovania návrhu na právno-organizačné zmeny v kluboch:
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať pri hlasovaní č. 02/16 v skrátenom 
termíne do 26. júna 2016 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:
Hlasovanie č. 1:
Schvaľujem návrh na prijatie FC Radvaň nad Dunajom, Futbalový klub Brezno a TJ Slovan 
Ješková Ves – Banky za riadnych členov SFZ,
alebo 
Neschvaľujem návrh na prijatie FC Radvaň nad Dunajom, Futbalový klub Brezno a TJ 
Slovan Ješková Ves – Banky za riadnych členov SFZ,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na prijatie FC Radvaň nad Dunajom, 
Futbalový klub Brezno a TJ Slovan Ješková Ves – Banky za riadnych členov SFZ.

Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov VV SFZ, z toho všetci 9 hlasovali formou "schvaľujem".
Konštatujem, že na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná 
väčšina všetkých členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

Hlasovanie č. 2:
Schvaľujem návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch FC LAFC Lučenec – ŠK 
Novohrad Lučenec a v kluboch Športový klub Selce – Sport Ladies Club Banská Bystrica,
alebo 
Neschvaľujem návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch FC LAFC Lučenec – ŠK 
Novohrad Lučenec a v kluboch Športový klub Selce – Sport Ladies Club Banská Bystrica,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na právno-organizačné zmeny v 
kluboch FC LAFC Lučenec – ŠK Novohrad Lučenec a v kluboch Športový klub Selce – Sport 
Ladies Club Banská Bystrica.

Hlasovania sa zúčastnilo 8 členov VV SFZ, z toho 8 hlasovalo formou "schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo bolo opäť splnené.

Per rollam č. 03/16 vo veci schvaľovania návrhu na úpravu odmien delegátov stretnutia I. a
II. ligy mužov v súťažnom ročníku 2016/17 

Svoje stanoviská mali možnosť členovia VV SFZ zasielať v termíne do 4. júla 2016 na
adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:
Schvaľujem návrh na úpravu odmien delegátov stretnutia I. a II. ligy mužov v súťažnom 
ročníku 2016/17,
alebo 
Neschvaľujem návrh na úpravu odmien delegátov stretnutia I. a II. ligy mužov v súťažnom 
ročníku 2016/17,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na úpravu odmien delegátov stretnutia 
I. a II. ligy mužov v súťažnom ročníku 2016/17. 

Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov VV SFZ, z toho 9 hlasovalo formou "schvaľujem".
Aj v tomto prípade, na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná
väčšina všetkých členov VV SFZ, čo bolo opäť 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 19: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového
poriadku SFZ (úprava prestupového termínu u amatérov v čl. 19, ods. 2)“
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo predsedovi ZsFZ Pavlovi Šípošovi, ktorý
predstavil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, konkrétne išlo
o úpravu čl. 19 ods. 2 Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
nasledovne:
od 01.07. do 31.08. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia)
od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)
od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia)
od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ
(úprava prestupového termínu u amatérov v čl. 19, ods. 2).
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20: Diskusia.
Stanovisko klubu Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s. k uzneseniu VV SFZ
Jozef Kliment:
Informoval, že v uplynulých dňoch bolo SFZ doručené stanovisko klubu Športový klub 1923
Gabčíkovo, a.s. k uzneseniu č. 89/16 VV SFZ v bode 2), v ktorom „VV SFZ schválil návrh na
právno-organizačné zmeny v kluboch SK Senec, a.s./Sportový klub 1923 Gabčíkovo, a.s. s
podmienkou pre klub SK Senec, a.s., že pri prestupoch hráčov Senca do 18 rokov, ktorí prestúpia do
iného klubu v nasledujúcom prestupovom období, nebude uplatnený nárok na odstupné za
amatéra.“ 
Zástupcovia Športového klubu 1923 Gabčíkovo, a.s. sa voči prijatému uzneseniu VV SFZ ohradili s
odôvodnením, že sa nemôžu žiadnym spôsobom stotožniť s bezodplatnými prestupmi hráčov do
akýchkoľvek tretích klubov, nakoľko sa jedná o diskriminačné opatrenia smerujúce výlučne voči
ich klubu a poškodzuje to ich ekonomické záujmy. Zástupcovia klubu preto požiadali o
prehodnotenia tohto uznesenia.

V diskusii k tomuto podnetu sa členovia VV SFZ zhodli na tom, že sa javí ako spravodlivé voči
všetkým zainteresovaným (pôvodný klub, nový klub, hráči), aby za tých hráčov, ktorí zostanú
pôsobiť v meste Senec nebolo potrebné uhrádzať odstupné za amatéra, avšak  pri tých hráčoch,
ktorí sa rozhodnú prestúpiť do tretích klubov mimo mesta Senec je primerané požadovať, aby nové
kluby uhradili odstupné za amatéra klubu, ktorý dlhodobo zabezpečoval prípravu a výchovu týchto
hráčov. 



Zároveň sa dohodli, že zmenu uznesenia vo veci právno-organizačných zmien v kluboch ŠK Senec,
a.s./Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s. príjmu formou hlasovania per rollam, nakoľko v bode
„Diskusia“ nie je v zmysle Stanov SFZ možné prijímať už žiadne uznesenie.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 6. júla 2016 v Bratislave:

Uznesenie č. 96/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
   

Uznesenie č. 97/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov.
2) Schvaľuje návrh na zaradenie mesta Michalovce do projektu výstavby, rekonštrukcie a
modernizácie futbalových štadiónov, v súvislosti s nesplnením podmienok zo strany mesta Sereď.
Zároveň schvaľuje na rekonštrukciu štadióna v meste Michalovce výšku dotácie v sume 750.000,-
EURO, pôvodne určenú pre mesto Sereď.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 98/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie družstiev II. ligy do súťaže v pomere – 12 družstiev do
skupiny Západ a 10 družstiev do skupiny Východ (v zmysle podaných prihlášok).

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 99/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci medzi SFZ a Sportnet Media SK, s.r.o.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 100/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ s pripomienkami
vznesenými na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

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

Uznesenie č. 102/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň
a PR SFZ za súťažný ročník 2015/2016.
2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR
SFZ pre súťažný ročník 2016/2017.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 103/16 VV SFZ:



VV SFZ neschvaľuje návrh na odvolanie predsedu Komisie delegátov SFZ.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 104/16 VV SFZ:
1 ) VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť
súťažného ročníka 2015/16.
2) VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín Komisie delegátov SFZ pre súťažný ročník
2016/2017 s doplnením o delegátov D. Čabana a R. Dadykina.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

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

Uznesenie č. 106/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu o licenčnom konaní v súťažnom ročníku 2015/16.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 107/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu nezávislosti licenčných orgánov SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 108/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh manuálu na organizovanie Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2016/17.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 109/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje FK Drienovská Nová Ves, FK Rozhanovce, Športový klub Lesy Švedlár a
Futbalová škola RH – Moravany nad Váhom za riadnych člena SFZ.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na právno-organizačnú zmenu v kluboch NMŠK 1922 Bratislava a
Futbalový klub Stupava.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 110/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 111/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch reprezentačných družstiev SR za mesiac máj.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 112/16 VV SFZ:



VV SEZ berle na vedom je in hrmÆeiu o v sledkoeh Ii Iasovania per rol lam v obdob medzi riLidflymi
zasadntitiami yV SEZ.

Uznescnie ¨ . 113/16 V\ SFZ:

1: iline 

VV SlZ scbvahij … iiuviii iLi Zi1Cl1 ti Li LiOpliiefliC RegisiraCnØlu) Li prestupov ho l)Oikidktl SEZ
œpravu prestupovØlio term nu ti ainatØrov v ¨ l. 19. ods. 2).

T: ihned 
Z:Joze Klinieiit

JozeF Kliirien 

Z: JozeF Kliment
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