
Zápisnica č. 03/16 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 5. apríla 2016
v Bratislave.

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

Ospravedlnený: nikto

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Pavol Šípoš – predseda ZsFZ (prizvaný bez práva hlasovať)
Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
Peter Dedík - projektový manažér SFZ
Miroslav Vlk – predseda DK SFZ
Lukáš Pitek – tajomník DK 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 Zmluvy o dielo na realizáciu výstavby tréningového ihriska

NTC Poprad.
5. Schvaľovanie návrhu na zmenu počtu účastníkov projektu výstavby ihrísk

s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV. 
6. Schvaľovanie návrhu mimoriadneho príspevku na podporu amatérskeho futbalu

pre regionálne futbalové zväzy.
7. Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ.
8. Prerokovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ.
9. Schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ.
10. Schvaľovanie návrhu na podmienečné udelenie a neudelenie licencií mládeže

ÚTM a Grassroots.
11. Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie RAPP SFZ v zmysle stanoviska FIFA

a v zmysle zákona o športe.
12. Informácia o úprave stanov SFZ a ostatných predpisov SFZ v súvislosti

s implementáciou zákona o športe.
13. Správa o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015.
14. Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2015.
15. Správa o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2015.
16. Správa o činnosti Komisie SFZ pre štadióny a ihriská za rok 2015.



17. Prerokovanie postupu Disciplinárnej komisie SFZ pri vymáhaní rozhodnutí 
Rozhodcovského súdu SFZ a Komory SFZ pre riešenie sporov.

18. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
marec  2016.

19. Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu
s rozšírením jedného bodu. Ide o bod programu č. 5 s názvom „Schvaľovanie návrhu na zmenu
počtu účastníkov projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného z programu UEFA
HatTrick IV“ a jeho doplenenie o „Schvaľovanie návrhu na poskytnutie účelového finančného
príspevku pre FK Spartak Bánovce nad Bebravou určeného na dobudovanie a rekonštrukciu
futbalového areálu.“

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
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. 158/15 VV SFZ:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu  na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov
na decembrové zasadnutie.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice pre vzdelávanie trénerov bude predložené
na májové zasadnutie. V súčasnosti je v štádiu textácie na Technickom úseku SFZ.

Uznesenie č. 174/15 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o stanovisku FIFA k Registračnému a prestupovému
poriadku SFZ.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ zvolať pracovnú skupinu, ktorá pracovala na návrhu Registračného
a prestupového poriadku SFZ, aby uvedený predpis upravila v zmysle stanoviska FIFA a predložila
na schválenie do 30. apríla 2016.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úlohá trvá.
Predpis bol predložený na prerokovanie ako samostatný bod programu.

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. predstavenstvá v prípade spoločností), no doposiaľ tieto
zmluvy neuzatvorili, na termín 31. marec 2016.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

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

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

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Doplnená Správa o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015 bola predložená na zasadnutí
ako samostatný bod programu.

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

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Doplnená správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2015 bola predložená
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 ostatného
zasadnutia VV SFZ:

1. V súlade s Rámcovou dohodou medzi SFZ (objednávateľ) a SEDASPORT, s.r.o.
(dodávateľ) boli podpísané zmluvy o dielo na výstavbu tribún v Skalici (objednávateľ
Správa mestského majetku, s.r.o.) a Žiari nad Hronom (TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar
nad Hronom, s.r.o.).

2. Na futbalovom štadióne vo Zvolene prebiehajú práce na výstavbe hlavnej tribúny.

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 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.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu Zmluvy o dielo na realizáciu výstavby tréningového ihriska
NTC Poprad.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý predstavil návrh zmluvy o dielo na realizáciu výstavby tréningového ihriska NTC
Poprad medzi SFZ a Zelený pažit, s.r.o.
VV SFZ v rámci investičného programu UEFA HatTrick IV (2016-2020) schválil na svojom
zasadnutí dňa 20.1.2015 uznesením č. 10/15 vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu
dobudovania NTC Poprad, vrátane výstavby tréningového ihriska v areáli NTC Poprad, v celkovej
sume 595.000,- EUR.
V priebehu mesiacov august/september 2015 zrealizoval SFZ internú súťaž na výber dodávateľa
trávnatého tréningového ihriska v areáli NTC Poprad. Súťažné podklady boli spracované
v spolupráci s Ing. Petrom Augustínom, ktorý pre SFZ externe zabezpečuje odborný dohľad
nad údržbou trávnatých plôch NTC Senec a NTC Poprad. Podklady pre prípravu cenových ponúk
boli na základe referencií a prieskumu trhu zaslané priamo nasledujúcim spoločnostiam:

 RICHTER RASEN Slovakia, s.r.o.

 Zelený pažit, s.r.o.

 EUROGREEN – SLOVENSKO, s.r.o.

Na základe porovnania cenových ponúk uvedených uchádzačov z hľadiska referencií, ceny
a kvality bol navrhnutý ako budúci dodávateľ Zelený pažit, s.r.o., s ktorým SFZ vstúpil
do rokovania o zmluve o dielo. 

Ku dnešnému dňu boli zároveň vysporiadané všetky majetkovo-právne vzťahy k pozemkom,
na ktorých sa bude tréningové ihrisko nachádzať, a zároveň bola spracovaná projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie.

Zvyšok finančných prostriedkov, určených na tento projekt, bude použitý na pokrytie ďalších
nákladov súvisiacich s jeho realizáciou, t.j. projektovú dokumentáciu, prekládku inžinierskych sietí,
zabezpečenie odborného a stavebného dozoru, oplotenie ihriska, vybudovanie prístupových
komunikácií, záchytných sietí, studne a prípravné práce pre budúce umelé osvetlenie.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Zmluvy o dielo na realizáciu výstavby tréningového ihriska NTC
Poprad.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na zmenu počtu účastníkov projektu výstavby ihrísk
s umelou trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý predstavil návrh na zmenu počtu účastníkov projektu výstavby ihrísk s umelou



trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV. 
V súlade s uznesením VV SFZ prijatým na zasadnutí dňa 3. februára 2016 SFZ vyzval všetkých
účastníkov projektu o zaslanie záväzného stanoviska mesta, resp. futbalového klubu k zapojeniu sa
do projektu, a to v termíne do 15.3.2016.
V tejto súvislosti oboznámil s nasledujúcimi skutočnosťami:

1. Ku dnešnému dňu sme obdržali záväzné stanoviská nasledujúcich miest, obcí, resp. futbalových
klubov:

 región Západ (Dvory nad Žitavou, Hlohovec, Šamorín, Nitra),

 región Stred (Krásno nad Kysucou, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Hrádok),

 región Východ (Stará Ľubovňa, Snina).

2. Z projektu oficiálne odstúpili mestá Rožňava a Tornaľa.

Vzhľadom k tomu, že v regiónoch Stred a Východ nie je možné naplniť stanovený počet 6 miest
(futbalových klubov), v ktorých sa má projekt realizovať, z dôvodov finančnej náročnosti výstavby
ihrísk s umelou trávou a plnenia technických podmienok stanovených požiadavkami UEFA, bol
predložený návrh, aby VV SFZ schválil zníženie počtu ihrísk v rámci regiónov Stred a Východ
na počet stanovený príslušným RFZ (minimálne však 4) s následným plošným prerozdelením fi-
nančných prostriedkov v rámci daného regiónu. V tejto súvislosti sa členovia VV SFZ zhodli
na prerozdelenie v pomere BFZ (2), ZsFZ (6), SsFZ (4) a VsFZ (5).

V rámci tohto bodu členovia VV SFZ prerokovali aj návrh na poskytnutie účelového finančného
príspevku vo výške 150.000,- eur pre FK Spartak Bánovce nad Bebravou určeného na dobudovanie
a rekonštrukciu futbalového areálu v Bánovciach nad Bebravou, a to formou refundácie už vynalo-
žených a riadne vyúčtovaných nákladov.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu počtu účastníkov projektu výstavby ihrísk s umelou
trávou financovaného z programu UEFA HatTrick IV. s následným plošným prerozdelením
finančných prostriedkov v rámci príslušného regiónu v pomere BFZ (2), ZsFZ (6), SsFZ (4)
a VsFZ (5).
2) VV SFZ schvaľuje návrh na poskytnutie účelového finančného príspevku vo výške
150.000,- eur pre FK Spartak Bánovce nad Bebravou určeného na dobudovanie
a rekonštrukciu futbalového areálu v Bánovciach nad Bebravou, a to formou refundácie už
vynaložených a riadne vyúčtovaných nákladov.

Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu mimoriadneho príspevku na podporu amatérskeho futbalu 
pre regionálne futbalové zväzy.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh na udelenie mimoriadneho príspevku
na podporu amatérskeho futbalu pre regionálne futbalové zväzy.
Z dôvodov nepriaznivej finančnej situácie sa  Regionálne futbalové zväzy v roku 2014 vzdali
finančných prostriedkov v zmysle zmluvy o súčinnosti a spolupráci medzi SFZ a RFZ zo dňa
1.3.2010.
S ohľadom na získané prostriedky za postup na EURO 2016 a navýšenie príjmov SFZ zo štátneho
rozpočtu navrhuje prezident SFZ, aby bol Regionálnym futbalovým zväzom rozdelený mimoriadny
finančný príspevok vo výške 310.000 € nasledovne:



BFZ ZsFZ SsFZ VsFZ
27.900 € 94.000 € 90.200 € 97.900 €

Finančný príspevok SFZ vyplatí regionálnym zväzom v nasledovných splátkach:
1/3 do 30.4.2016
1/3 po finálnom vyúčtovaní EURO 2016
1/3 do 30.6.2017

Mimoriadny finančný príspevok môže byť prioritne použitý na podporu činnosti RFZ a ObFZ,
na pomoc vybraným mládežníckym družstvám (mimo UTM a Grassrotts), technickú a materiálnu
vybavenosť RFZ a ObFZ, okrem kúpy investičného majetku, ktorého ocenenie a doba použiteľnosti
je v súlade s osobitnými predpismi (napr. zákon o dani z príjmov - § 22 až § 29, postupy účtovania
pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva - § 12), úhradu cestovných 
a ďalších režijných nákladov prijímateľa. Výdavok na úhradu DPH nebude uznaný ako oprávnený
výdavok. Poskytnuté finančné prostriedky nemôžu byť použité na úhradu úrokov z prijatých
pôžičiek  a úverov a na úhradu splátok pôžičiek a úverov. RFZ zodpovedajú za účelné, hospodárne,
efektívne a účinné použitie finančných prostriedkov a dodržanie zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve  v znení neskorších predpisov.

RFZ sú povinné do 31. decembra 2017 predložiť vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov
na základe úplných účtovných dokladov  (napr. faktúry, pokladničné doklady, výpisy z účtu),
z  ktorých bude zrejmé splnenie podmienok podľa predchádzajúceho odseku, ak SFZ neurčí aj iný
termín vyúčtovania.

RFZ sú povinné umožniť SFZ vykonanie kontroly použitia týchto finančných prostriedkov
na základe výzvy SFZ adresovanej konkrétnemu RFZ/ ObFZ najmenej 10 pracovných dní
pred plánovaným  termínom vykonania kontroly. V prípade, že uvedená kontrola zo strany SFZ
zistí  porušenie podmienok SFZ, je povinný RFZ/ ObFZ vrátiť SFZ príslušnú časť finančných
prostriedkov a to do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy SFZ. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh mimoriadneho príspevku na podporu amatérskeho futbalu
pre regionálne futbalové zväzy.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na zvolanie Konferencie SFZ, vrátane návrhu programu.
V zmysle čl. 46 ods. 1 Stanov SFZ zostavuje program konferencie GS SFZ na základe návrhov VV
SFZ, riadnych členov a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa čl. 46 ods. 2 stanov
SFZ môže byť program konferencie na začiatku konferencie na návrh prezidenta alebo delegáta
pozmenený.

Podľa čl. 52 písm. d) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia konferencie.

Podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi VV



SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden
člen návrhovej komisie sú zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie
a štyria členovia návrhovej komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej komisie
za každý regionálny zväz) a jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca návrhovej komisie
sú pracovníkmi aparátu SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár. 

Konferencia SFZ by sa mala uskutočniť 3. júna 2016 v Bratislave. Predbežný návrh programu
konferencie bol  predložený v tejto podobe:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)
2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii

konferencie
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Udeľovanie ocenení SFZ 
5. Schvaľovanie Volebného a Rokovacieho poriadku SFZ
6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 
7. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Štatútu RS SFZ
8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku RS SFZ
9. Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych

členov SFZ a o spôsobe použitia členského
10. Schvaľovanie návrhu na reorganizáciu republikových súťaží 
11. Správa Revíznej komisie SFZ
12. Správa o činnosti SFZ a SFZ Marketing od 02/2014
13. Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho

výsledku SFZ a SFZ Marketing za rok 2014
14. Prerokovanie plnenia rozpočtu a správy o hospodárení SFZ a SFZ Marketing za rok

2015
15. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2016
16. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing na rok 2016
17. Odvolanie člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ
18. Voľby člena VV SFZ – zástupcu amatérskeho futbalu za ZsFZ
19. Voľby kontrolóra SFZ
20. Voľba členov Komisie pre riešenie porušení antidopingových pravidiel
21. Diskusia
22. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 3. júna 2016 v Bratislave.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť predložený návrh programu.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 30.
apríla 2016 mená členov návrhovej a mandátovej komisie.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Prerokovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na udelenie čestného členstva SFZ pre p. Jozefa Marka.
Jozef Marko, ktorý sa v máji tohto roka dožije životného jubilea 70 rokov, je bývalý špičkový
medzinárodný rozhodca, neskôr dlhoročný funkcionár v rámci Československa aj samostatného



Slovenska. Pôsobil v rôznych funkciách, vrátane generálneho sekretára zväzu, no jeho najväčšou
doménou bola oblasť rozhodcovstva. Okrem mnohých funkcií v rámci Slovenska, zastával aj
významné funkcie v rámci UEFA. 21 rokov bol členom komisie rozhodcov UEFA a dodnes pôsobí
ako pozorovateľ rozhodcov UEFA a SFZ.

Na základe vyššie uvedeného navrhol prijať VV SFZ uznesenie, ktorým VV SFZ predloží
Konferencii SFZ návrh na prijatie za čestného člena SFZ p. Jozefa Marka podľa čl. 31 ods. 2
Stanov SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča Konferencii SFZ prijať za čestného člena SFZ p. Jozefa Marka.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na prijatie za riadneho člena SFZ.
V zmysle čl. 52 písm. ee) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych členov
po predložení všetkých podkladov podľa čl. 28, odseku 5 stanov SFZ.
SFZ bola v uplynulých dňoch doručená písomná žiadosť subjektu Športové a vzdelávacie centrum
Nové Zámky o prijatie za riadneho člena SFZ : 
Žiadosť uvedeného subjektu spĺňala požiadavky v zmysle čl. 28 ods. 5 stanov SFZ a Matrika SFZ 
odporučila jeho schválenie.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje Športové a vzdelávacie centrum Nové Zámky za riadneho člena SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na podmienečné udelenie a neudelenie licencií mládeže
ÚTM a Grassroots. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh technického úseku SFZ a pracovnej skupiny vytvorenej k licenčnému systému
mládeže SFZ na podmienečné udelenie a neudelenie licencií mládeže ÚTM a Grassroots. 

Na udelenie licencie mládeže SFZ ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník 2016 / 2017 je potrebné
splnenie licenčných kritérií ( podmienky a požiadavky licenčného systému mládeže SFZ ÚTM
a Grassroots ) a športového kritéria ( umiestnenie v súťaží I. LSD / II. LSD, alebo I. LSŽ / II. LSŽ
v súťažnom ročníku 2015 / 2016 ). 
VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2016 v Bratislave schválil za členov pracovnej skupiny
k licenčnému systému mládeže SFZ ÚTM a Grassroots Jána GREGUŠA – technického riaditeľa
SFZ, Michala MERTINYÁKA – výkonného riaditeľa ÚLK a zástupcu Prezídia ÚLK, Milana
VOJTEKA – riaditeľa športovo – administratívneho úseku a zástupcu VV SFZ, Samuela
SLOVÁKA – hlavného koordinátora SFZ a Martina HASPRÚNA – manažéra úseku mládeže
a koncepcie rozvoja SFZ.



Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu ÚTM na súťažný ročník 2016/2017
týmto futbalovým klubom ( FK sú uvádzané v abecednom poradí podľa prihlášok o zaradenie do
licenčného konania mládeže SFZ s uvedením regionálnej príslušnosti ). Podmienečné udelenie
licencie ÚTM na súťažný ročník 2016/2017 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria –
umiestnenie v súťaži na konci súťažného ročníka 2015/2016:

P.Č. Futbalový klub RFZ Poznámka
1. 1. FC Tatran Prešov VsF

Z
V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM

2. AS Trenčín ZsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM

3. FC Nitra ZsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM

4. FC Spartak Trnava ZsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM

5. FK DAC 1904 
Dunajská Streda

ZsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM

6. FK Poprad VsF
Z

V súčasnosti účastník II. LSDV (aktuálne 1. miesto) a 
držiteľ licencie Grassroots

7. FK Senica ZsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM

8. FO ŽP Šport 
Podbrezová

SsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM

9. MFK Ružomberok SsF
Z

V súčasnosti účastník II. LSDS (aktuálne I. miesto) a 
držiteľ licencie Grassroots

10. MFK Zemplín 
Michalovce

VsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM

11. MŠK Žilina SsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM

12. ŠK Slovan Bratislava BFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM
13. Spartak Myjava ZsF

Z
V súčasnosti účastník II. LSDZ (aktuálne 3. miesto) a 
držiteľ licencie Grassroots

Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu ÚTM na súťažný ročník 2016/2017
týmto futbalovým klubom ( FK sú uvádzané v abecednom poradí podľa prihlášok o zaradenie
do licenčného konania mládeže SFZ s uvedením regionálnej príslušnosti ) a s prihliadnutím
na podmienku účasti družstva seniorov v prvých dvoch najvyšších súťažiach:

1. FK Inter Bratislava BFZ V súčasnosti účastník II. LSDZ (v súčasnosti 6. 
miesto) a držiteľ licencie Grassroots (I. LSŽZ – 8. 
miesto) – družstvo seniorov pôsobí v III. lige BFZ (v 
súčasnosti 2. miesto) a na získanie licencie ÚTM musí 
postúpiť do II. ligy zároveň s dorasteneckým 
družstvom, ktoré musí II. LSDZ vyhrať.

2. ŠK Senec BFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM 



(v súčasnosti posledné 14. miesto) a I. LSŽZ (v 
súčasnosti 12. miesto) – družstvo seniorov pôsobí v II.
lige a je v súčasnosti na poslednom zostupovom 
mieste a zároveň s prihliadnutím na skutočnosť 
plánovaného zlučovania s OFC Russel Gabčíkovo, kde
licencia mládeže SFZ je neprenosná (ÚTM aj 
Grassroots) a pri prechode družstiev ŠK Senec do 
Gabčíkova by nástupnícky subjekt po ŠK Senec 
nespĺňal podmienky licenčného systému mládeže, 
pretože žiadateľom o licenciu bol ŠK Senec a hlavne 
infraštruktúrne, právne a finančné kritériá boli 
predkladané na tento subjekt.

Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu ÚTM na súťažný ročník 2016/2017  týmto
futbalovým klubom ( FK sú uvádzané v abecednom poradí podľa prihlášok o zaradenie
do licenčného konania mládeže SFZ s uvedením regionálnej príslušnosti ) s prihliadnutím
k skutočnosti o plnení finančných kritérií a ich podrobnejšej kontrole počas platnosti licencie
vzhľadom k opakujúcim sa nedostatkom v tejto oblasti v priebehu predchádzajúcich licenčných
konaní mládeže SFZ:

1. FC VSS Košice VsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM –
opakované problémy s meškajúcimi výplatami 
trénerov, podlžnostiami voči úradom a poisťovniam.

2. FK Dukla Banská 
Bystrica

SsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM –
opakované problémy s meškajúcimi výplatami 
trénerov, podlžnostiami voči úradom a poisťovniam, 
exekučné konania.

3. Partizán Bardejov VsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM –
opakované problémy s meškajúcimi výplatami 
trénerov, podlžnostiami voči daňovému úradu.

Pracovná skupina navrhuje neudeliť licenciu ÚTM na súťažný ročník 2016 / 2017  tomuto
futbalovému klubu:

1. FC ViOn Zlaté 
Moravce

ZsF
Z

Družstvo staršieho dorastu nepôsobí v prvých dvoch 
najvyšších dorasteneckých súťažiach (žiadateľom o 
licenciu ÚTM môže byť len účastník I. LSD alebo II. 
LSD, kde musí byť zároveň víťazom II. LSD, aby 
mohol definitívne licenciu získať). Družstvo staršieho 
dorastu FC ViOn Zlaté Moravce pôsobí v IV. lige D 
U19 SK.JV ZsFZ

Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu GRASSROOTS na súťažný ročník
2016/2017  týmto futbalovým klubom ( FK sú uvádzané v abecednom poradí podľa prihlášok
o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ s uvedením regionálnej príslušnosti). Podmienečné
udelenie licencie GRASSROOTS na súťažný ročník 2016/2017 potvrdzuje dosiahnutie športového
kritéria – umiestnenie v súťaži na konci súťažného ročníka 2015/2016:

P.Č. Futbalový klub RFZ Poznámka
1. FC Baník Horná Nitra ZsF

Z
V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots



2. FC Lokomotíva 
Košice

VsF
Z

V súčasnosti účastník II. LSŽ (aktuálne 1. miesto) a 
bez licencie mládeže SFZ

3. FC Petržalka 
Akadémia

BFZ V súčasnosti účastník II. LSŽ (aktuálne 1. miesto) a 
bez licencie mládeže SFZ

4. FC ŠTK 1914 
Šamorín

ZsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots. 

5. FC ViOn Zlaté 
Moravce

ZsF
Z

V súčasnosti účastník II. LSŽ (aktuálne 1. miesto) a 
bez licencie mládeže SFZ

6. FK Pohronie Žiar nad 
Hronom Dolná Ždaňa

SsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

7. FK Poprad VsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

8. FK Púchov ZsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots.

9. FK Slovan Levice ZsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

10. FK Spišská Nová Ves VsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

11. FKM Karlova Ves BFZ V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

12. Inter Bratislava BFZ V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

13. Jupie Podlavice – 
Badín

SsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

14. MFK Lokomotíva 
Zvolen

SsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

15. MFK Ružomberok SsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

16. MFK Snina VsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

17. MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš

SsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

18. MFK Vranov nad 
Topľou

VsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

19. MŠK FOMAT Martin SsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

20. MŠK Námestovo SsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

21. MŠK Rimavská 
Sobota

SsF
Z

V súčasnosti účastník II. LSŽ (aktuálne 2. miesto) a 
bez licencie mládeže SFZ.

22. MŠK Tesla Stropkov VsF
Z

V súčasnosti účastník II. LSŽ (aktuálne 2. miesto) a 
bez licencie mládeže SFZ

23. SDM Domino 
Bratislava

BFZ V súčasnosti účastník II. LSŽ (aktuálne 4. miesto) a 
bez licencie mládeže SFZ.

24. ŠK Odeva Lipany VsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

25. Slavoj Trebišov VsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots

26. Spartak Myjava ZsF
Z

V súčasnosti účastník I. LSŽ a držiteľ licencie 
Grassroots



Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu Grassroots na súťažný ročník 2016/2017
týmto futbalovým klubom ( FK sú uvádzané v abecednom poradí podľa prihlášok o zaradenie
do licenčného konania mládeže SFZ s uvedením regionálnej príslušnosti ) s prihliadnutím
k skutočnosti o plnení infraštruktúrnych kritérií, personálneho obsadenia (štruktúra podľa
požiadaviek SFZ, trénerské licencie) a najmä počtoch detí v kategóriách U13 a mladších – 1. krát
účastníci licenčného konania mládeže SFZ:

1. FK Humenné VsF
Z

V súčasnosti účastník II. LSŽ (aktuálne 5. miesto) a 
bez licencie mládeže SFZ

2. Juventus Žilina SsF
Z

V súčasnosti účastník II. LSŽ (aktuálne 2. miesto) a 
bez licencie mládeže SFZ

Pracovná skupina navrhla neudeliť licenciu GRASSROOTS na súťažný ročník 2016/2017
tomuto futbalovému klubu:

1. FK LAFC Lučenec SsF
Z

Odstúpil od licenčného konania mládeže SFZ

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na podmienečné udelenie a neudelenie licencií mládeže ÚTM
a Grassroots v zmysle predkladaných podkladov od pracovnej skupiny.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie RaPP SFZ v zmysle stanoviska FIFA
a v zmysle zákona o športe.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý predstavil návrh na zmenu a doplnenie RaPP SFZ.
Novela RaPP bola pripravená pracovnou skupinou na základe stanoviska FIFA, ale aj z dôvodu
nadobudnutia účinnosti zákona o športe. Novela obsahuje aj návrhy pracovnej skupiny, ktoré
vyplynuli z doterajších poznatkov z praxe. Navrhované zmeny jednotlivých článkov aj s ich
odôvodnením obdržali členovia VV SFZ k diskusii a pripomienkovaniu. 

Na základe pripomienky prezidenta SFZ vznesenej priamo na zasadnutí VV SFZ bude do RaPP
SFZ ešte doplnená možnosť klubov označiť 13 hráčov, pri ktorých sa v zimnom prestupovom
období pri prestupe vyžadovať súhlas materského klubu, čím sa má zabezpečiť ochrana integrity
súťaže, aby nemohlo dôjsť k znehodnoteniu súťaže tým, že v priebehu zimnej prestávky dôjde
k masívnemu odchodu hráčov z jedného klubu.
Taktiež bude doplnené pravidlo, že ak hráč odíde z materského klubu do klubu „B“ a do jedného
roka prestúpi z klubu „B“ do klubu „C“, klub „C“ bude povinný uhradiť pôvodnému materskému
klubu rozdiel na odstupnom. 
Taktiež bol prerokovaný materiál predložený predsedom Matričnej komisie krátko pred zasadnutím
VV SFZ, ktorý členovia VV SFZ vzali na vedomie a tento bude vyhodnotený v rámci
pripomienkového konania.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o návrhu na zmenu a doplnenie RaPP SFZ v zmysle
stanoviska FIFA a v zmysle zákona o športe.



2) VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do návrhu pripomienky vznesené
na zasadnutí VV SFZ.
3) VV SFZ berie na vedomie pripomienky od predsedu Matričnej komisie SFZ k návrhu
na zmenu a doplnenie RaPP SFZ. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Informácia o úprave stanov SFZ a ostatných predpisov SFZ v súvislosti
s implementáciou zákona o športe.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval o stave prác na úprave stanov SFZ, ktoré budú
v priebehu dvoch týždňov sprístupnené na interné pripomienkové konanie.
Vzhľadom na nutnosť zosúladenia s pojmológiou nového zákona o športe, nutnosť zapracovania
povinných ustanovení zákona o športe, zavedenie kontrolóra zväzu a úpravu rozhodovania sporov
v rámci SFZ bude novelizácia stanov vyžadovať väčší rozsah s tým, že štruktúra stanov zostane
zachovaná.
V súvislosti so zákonom o športe bude potrebné novelizovať aj Disciplinárny poriadok SFZ,
Registračný a prestupový poriadok SFZ a Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o úprave stanov SFZ a ostatných predpisov SFZ
v súvislosti s implementáciou zákona o športe.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Správa o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil Správu o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015.
Správa obsahovala v tabuľkovej forme počet konaní za rok 2015, počet prebiehajúcich konaní,
počet ukončených konaní za rok 2015 a celkovú výšku uhradených poplatkov. Ďalej správa
obsahovala aj prehľad jednotlivých sporov vedených na RS SFZ v roku 2015 a tabuľkový prehľad,
kedy sa jednotlivé spory začali.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14: Správa o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2015. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2015. 



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

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2015.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Správa o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil správu  o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2015.
LPEK si po celý rok 2015 riadne plnila úlohy ktoré jej vyplývajú nielen z vnútorných predpisov
SFZ, ale i z očakávaní orgánov SFZ.
Pri svojej činnosti LPEK spolupracovala s rôznymi orgánmi SFZ (Prezident SFZ, GS SFZ, právne
oddelenie ako aj iné útvary SFZ) a túto spoluprácu považuje za bezproblémovú s jasným cieľom
vzájomne sa podporovať. Pri vybavovaní zadaných úloh odporúča orgánom SFZ, aby precíznejšie
posudzovali žiadosti, ktoré následne dajú na vybavenie LPEK. Opakovane sa členovia LPEK
domnievajú, že niektorí žiadatelia skôr oslovujú SFZ so žiadosťou o bezplatné právne poradenstvo,
ako o pomoc pri vyriešení obzvlášť komplikovaných záležitostí. Viacero podaní totižto dokážu
navrhovatelia riešiť aj bez ingerencie SFZ.   

V rámci zefektívnenia činnosti LPEK navrhuje:
- zlepšiť dokumentačnú informovanosť LPEK o procesoch a normách v zahraničných futbalových
zväzoch ako i o národnej právnej úprave problematiky športu v zahraničí,
- tak ako doposiaľ integrovať a zapájať členov LPEK ako zástupcov SFZ do orgánov, ktoré
navrhujú a pripravujú legislatívne úpravy  súvisiace s problematikou športu a bezpečnosti,
- pokračovať v spoluorganizovaní a podpore konferencie o športovom práve, na ktorej sa
významným spôsobom prezentuje právna úprava športu na Slovensku a v zahraničí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok
2015.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Správa o činnosti Komisie SFZ pre štadióny a ihriská za rok 2015.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil správu o činnosti Komisie SFZ pre štadióny a ihriská za rok 2015.
Na základe výsledkov práce jednotlivých členov komisie možno skonštatovať, že Komisia
pre štadióny a ihriská, v rámci rozsahu svojej činnosti a právomoci, priebežne riešila a vykonávala,
počas celého roka 2015 všetky pridelené úlohy, resp. všetky úlohy prislúchajúce pracovnému
a funkčnému zameraniu tejto komisie a to bezodkladne a v predpísaných termínoch. Taktiež
jednotliví členovia komisie riešili pridelené úlohy bezodkladne a v predpísaných termínoch, mali



záujem o činnosť komisie, o čom v konečnom dôsledku svedčí aj viac ako 90% účasť
na pravidelných zasadnutiach komisie. 
Spolupráca s orgánmi SFZ bola požadovanej úrovni a pri riešení úloh mali väčšinou všetky
zainteresované strany záujem o ich spoločné riešenie. 

Pre rok 2016 komisia pripravila a odhlasovala „Plán činnosti Komisie SFZ pre štadióny a ihriská“: 
a)  25x výjazd za účelom pasportizácie štadiónov a ihrísk 
b)  15x kontrolné opakované výjazdy, 
c)  30x obhliadky pri výstavbe a rekonštrukcii štadiónov – 15 štadiónov, 2x obhliadka,
d)  10x zasadnutie komisie a operatívnej pracovne skupiny KŠI v sídle SFZ
e)  1x zasadnutie komisie v NTC Poprad, 
f )  1x spoločné zasadnutie s komisiou FAČR za účelom výmeny poznatkov pri práci a riešení
jednotlivých pracovných záležitostí v predmetnej komisii. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti Komisie SFZ pre štadióny a ihriská za rok 2015.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Prerokovanie postupu Disciplinárnej komisie SFZ pri vymáhaní rozhodnutí
Rozhodcovského súdu SFZ a Komory SFZ pre riešenie sporov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na zasadnutí privítal predsedu DK SFZ p. Miroslava Vlka
a tajomníka DK SFZ p. Lukáša Piteka.
Dôvodom pozvania menovaných na zasadnutie VV SFZ bolo uvedenie dôvodu predlžovania lehôt
v rámci konania na DK SFZ, a to súvisiacich s podnetom na začatie disciplinárneho konania
z úspešnej strany v rozhodcovskom konaní pred RS SFZ. Predseda DK SFZ uviedol, že po obdržaní
podnetu od strany, ktorá sa domáha vyplatenia sumy priznanej v zmysle rozhodcovského rozsudku,
DK SFZ určí v zmysle platného disciplinárneho poriadku 7-dňovú lehotu na predloženie dokladu
o vyplatení dĺžnej sumy priznanej rozhodcovským rozsudkom alebo dohody o splátkach. Ako
uviedol ďalej, priznané nároky na RS SFZ sú pomerne vysoké (spory s hodnotou sporu nad 20 000,-
EUR), preto kluby aj vzhľadom na krátky časový úsek vyplatenia takto vysokej čiastky požadujú
predĺženie lehoty. Preto DK SFZ pri odôvodnených žiadostiach pristupuje k predĺženiu lehoty
maximálne na 1 mesiac. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o postupe Disciplinárnej komisie SFZ pri vymáhaní
rozhodnutí Rozhodcovského súdu SFZ a Komory SFZ pre riešenie sporov.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
marec  2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie marec  2016:





Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie marec 2016.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Diskusia.
Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 5. apríla 2016 v Bratislave:

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
   

Uznesenie č. 44/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Zmluvy o dielo na realizáciu výstavby tréningového ihriska NTC Poprad.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 45/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu počtu účastníkov projektu výstavby ihrísk s umelou trávou
financovaného z programu UEFA HatTrick IV. s následným plošným prerozdelením finančných
prostriedkov v rámci príslušného regiónu v pomere BFZ (2), ZsFZ (6), SsFZ (4) a VsFZ (5).
2) VV SFZ schvaľuje návrh na poskytnutie účelového finančného príspevku vo výške 150.000,- eur
pre FK Spartak Bánovce nad Bebravou určeného na dobudovanie a rekonštrukciu futbalového
areálu v Bánovciach nad Bebravou, a to formou refundácie už vynaložených a riadne vyúčtovaných
nákladov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment



Uznesenie č. 46/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh mimoriadneho príspevku na podporu amatérskeho futbalu pre regionálne
futbalové zväzy.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 47/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 3. júna 2016 v Bratislave.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť predložený návrh programu.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ, predsedom RFZ a prezidentovi ÚLK nahlásiť v termíne do 30. apríla
2016 mená členov návrhovej a mandátovej komisie.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 48/16 VV SFZ:
VV SFZ odporúča Konferencii SFZ prijať za čestného člena SFZ p. Jozefa Marka.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 49/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje Športové a vzdelávacie centrum Nové Zámky za riadneho člena SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 50/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na podmienečné udelenie a neudelenie licencií mládeže ÚTM
a Grassroots v zmysle predkladaných podkladov od pracovnej skupiny.
 T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 51/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o návrhu na zmenu a doplnenie RAPP SFZ v zmysle
stanoviska FIFA a v zmysle zákona o športe.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi zapracovať do návrhu pripomienky vznesené na zasadnutí VV
SFZ.
3) VV SFZ berie na vedomie pripomienky od predsedu Matričnej komisie SFZ k návrhu na zmenu
a doplnenie RAPP SFZ. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 52/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o úprave stanov SFZ a ostatných predpisov SFZ v súvislosti
s implementáciou zákona o športe.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 53/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti Rozhodcovského súdu SFZ za rok 2015.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 54/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti Komory SFZ pre riešenie sporov za rok 2015.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment



Uznesenie ¨ . 55/lb yV SFZ:

VV SF1 berle na vedoiuie sprÆvu o činnosti Koinisie SEZ pre  tadl nv a ihrisk za ruk 2015.

Uznesenie ¨ . 57/16 V\ SFZ:

 : ihnecF
Z: ioze Kliment

yV SEZ berle na vedomie inl ormÆeiu o postupe DisciplinÆrnej komisie SF1 pri vymÆhan 
rozhodnut RozhodcovskØho sœdu SEZ a Komory SEZ pre rie enie sporov

Uznesenie ¨ . 58/16 VV SEZ:

T: ihned 
Z: Jozef Khment

VV SEZ berle na vedomie inforrnÆciu o odohran ch zœpasoeh reprezentačn ch dru stiev SR
za obdobie marec 2016.

T: ihned 
Z: Joze lKliment

Ven ukoval:

Joze!. Kliment

VV SEZ berle na vedom je sprÆvu o činnosti Legislal vno prÆvnej a el lekej komisie SEZ za rok
2015.

1: ihned 
/: Jozef Kliment

Uznesenie ¨ . 56/16 VY SEZ:

prÆvny expert/projektov mana Ør SEZ generÆiny sek etÆr SEZ


