
Zápisnica č. 01/16 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 3. februára
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
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Ladislav Gádoši - zástupca amatérskeho futbalu, predseda ZsFZ
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Juraj Jánošík – viceprezident SFZ pre amatérsky futbal, predseda BFZ
Milan Lešický – zástupca trénerov

Ospravedlnený: –-

Prizvaní: Ján Lipták – predseda Revíznej komisie SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
František Laurinec – člen VV UEFA
Ján Kozák – reprezentačný tréner SR “A” 
Pavel Hapal -  reprezentačný tréner SR U21
Oto Brunegraf – asistent reprezentačného trénera SR U21
Peter Dedík – projektový manažér SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Informácia zo zasadnutia VV UEFA.
4. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR A, schvaľovanie návrhu 

dodatku zmluvy medzi SFZ a reprezentačným trénerom SR A.
5. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva  SR U21.
6. Informácia zo stretnutia prezidentov a generálnych sekretárov členských krajín 

UEFA, schvaľovanie návrhu na podporu kandidáta pri voľbe prezidenta FIFA.
7. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a

modernizácie futbalových štadiónov.
8. Schvaľovanie návrhu na zámenu pozemkov medzi SFZ a Aqua City za účelom

budovania NTC Poprad  v súlade so zmluvou o spolupráci.
9. Informácia o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou v rámci

investičného programu UEFA HatTrick.
10. Schvaľovanie návrhu na obstaranie ekonomického informačného systému,

výpočtovej techniky a financovanie cez úverovú linku.
11. Schvaľovanie návrhu na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov

mládeže Slovenska – jar 2016.
12. Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže Slovenska – jar 2016.
13. Schvaľovanie návrhu na úpravu termínovej listiny súťaží žien v jarnej časti

súťažného ročníka 2015/16. 
14. Schvaľovanie návrhu organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
15. Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennú 

časť súťažného ročníka 2015/2016.



16. Správa o činnosti Komisie delegátov  SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 
2015/2016. 

17. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie štatútu ŠTK SFZ.
18. Schvaľovanie návrhu na úhradu semináru pre hlavných usporiadateľov,

bezpečnostných  manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových
klubov FL a DBL v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o
bezpečnosti na športových podujatiach.

19. Informácia o potrebe úpravy predpisov SFZ v zmysle schváleného zákona č.
440/2015 o športe. 

20. Informácia o príprave projektu reorganizácii súťaží SFZ. 
21. Informácia o priebehu a stave konania na orgánoch SFZ vo veci hráča Martina

Bukatu. 
22. Informácia o odohraných zápasoch mládežníckych reprezentačných družstiev SR

za rok 2015.
23. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
24. Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku požiadal v mene
predkladateľov o zmenu a doplnenie bodov programu. Konkrétne požiadal o doplnenie bodov
s názvom „Schvaľovanie návrhu na prijatie uchádzačov na školenie trénerov licencie UEFA
PRO 2016/17 a UEFA A 2016“ (predkladateľ M. Lešický) a „Schvaľovanie návrhu na zmenu
a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ“ (predkladateľ P. Sepeši), zároveň
požiadal o vypustenie bodu s názvom „Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie štatútu ŠTK
SFZ“ (návrh J. Kliment). Členovia VV SFZ návrhy akceptovali.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
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. 140/15 VV SFZ:

1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ schvaľuje deň 15. október 2015 ako konečný termín na záväzné vyjadrenie Mesta Dolný
Kubín k účasti v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov
pri dodržaní všetkých náležitostí vyplývajúcich z príslušných smerníc SFZ a UEFA, uznesenia
vlády SR, ako aj doposiaľ predložených podmienok zo strany SFZ pre splnenie účelu realizácie
projektu. V prípade odstúpenia mesta Dolný Kubín z projektu, VV SFZ súhlasí so zapojením mesta
Žiar nad Hronom do procesu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov. 
3) VV SFZ schvaľuje deň 30. november 2015 za konečný termín 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 (Prievidza, Trenčín,
Dunajská Streda, Košice, Dolný Kubín, Banská Bystrica, Nitra).



T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá v bode 3.
Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov bol predložený ako samostatný bod programu.

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 predložený až
po schválení výhlášky k zákonu o Športe, ktorá ovplyvní aj konečné znenie predpisu 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.
Na zasadnutí bola predložená čiastková novela Registračného a prestupového poriadku SFZ.
Kompletná novela bude predložená na schválenia v stanovenom termíne. Predpis bude upravený
nielen v zmysle odporúčaní FIFA, ale aj v zmysle povinných ustanovení nového zákona o športe.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Informácia zo zasadnutia VV UEFA. 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na zasadnutí privítal člena VV UEFA p. Františka
Laurinca, ktorý poskytol členom VV SFZ nasledovné informácie:
Projekt „jastrabie oko“

Projekt so snímacou kamerou v prípade sporných situácií sa ujal v anglickej a talianskej lige. Ide
však iba o posúdenie pre gólové situácie, nie sporné zákroky (na to naďalej slúžia pomocní
rozhodcovia).
Projekt „jastrabie oko“ sa plánuje využívať v Lige majstrov a aj na blížiacom sa EURO 2016
vo Francúzku. Celkovo chce UEFA investovať do tejto technológie 27 mil. EUR. 
Noví členovia VV UEFA

Za nových členov VV UEFA boli kooptovaní dvaja zástupcovia Európskej futbalovej federácie,
konkrétne K. H. Rumenige (Bayern Munchen) a A. Agnelli (Juventus). Ich voľba sa uskutoční
na najbližšom kongrese UEFA. O zástupcovi hráčov vo VV UEFA sa zatiaľ neuvažuje. So
zástupcami hráčov cez organizáciu FIFPro bolo podpísané Memorandum o spolupráci.
Voľba prezidenta FIFA

Po tom, čo Etická komisia FIFA rozhodla o 8-ročnom dištanci pre Michela Platiniho a Seppa
Blattera, rozhodol sa M. Platini stiahnuť svoju kandidatúru na pozíciu prezidenta FIFA, aj
vzhľadom na krátky čas pre očistenie mena pred voľbami.
Po týchto udalostiach ohlásil kandidatúru na pozíciu prezidenta FIFA Gianni Infantino, doterajší



generálny sekretár UEFA s taliansko-švajčiarskými koreňmi, ktorý plynulo hovorí 6 svetovými
jazykmi. O tom, že to so svojou kandidatúrou myslí vážne svedčí fakt, že za ostatné obdobie
navštívil viac ako 70 zväzov mimo Európy, aby požiadal o ich podporu. V rámci Európy to vyzerá
tak, že bude mať podporu všetkých 53 členských zväzov UEFA.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR A, schvaľovanie návrhu
dodatku zmluvy medzi SFZ a reprezentačným trénerom SR A.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na zasadnutí privítal reprezentačného trénera SR A p. Jána
Kozáka, ktorý vyhodnotil činnosť svojho družstva za uplynulé obdobie.
Celkovo sme v období rokov 2014 – 2015 odohrali: 
Priateľské zápasy: 8 zápasov (7-0-1) skore 15:6 

Kvalifikačné zápasy: 10 zápasov (7-1-2) skore 17:8
Spolu: 18 zápasov (14-1-3) skore 27:14
Tabuľka konečnej kvalifikačnej skupiny o postup na ME 2016: 

Podarilo sa nám splniť cieľ, ktorý sme si stanovili na začiatku kvalifikácie a historicky po prvýkrát v
ére samostatného Slovenska (po 36 rokoch) postúpiť na záverečný turnaj ME 2016
vo Francúzsku. 

Najvačšie pozitíva: 

- Možnosť pracovať s družstvom už počas kvalifikácie na MS 2014 v Brazílii.
- Vytipovanie typologicky vhodných hráčov pre reprezentáciu.
- Pozitívna atmosféra a korektné vzťahy v reprezentácii (hráči, realizačný tím).
- Družstvo sa naučilo vyhrávať (sebavedomie – 6 víťazstiev), čím si vytvorilo dobrú pozíciu
   v kvalifikácii pre splnenie cieľa – postup na ME 2016.
- Prístup hráčov k plneniu si reprezentačných povinností (prípravné zápasy 7-0-1).
- Herný prejav (moderné prvky v hre) a efektivita v zakončení.
- Zmena v prístupe fanúšikov k reprezentácii.
Najvačšie negatívne vplyvy: 

- Náročný nový 3-denný model kvalifikácie.



- Načasovanie športovej formy hráčov po príchode z klubu.
- Dlhodobé zranenia niektorých hráčov.
- Nepravidelná zápasová prax niektorých hráčov v klube.
- Nie optimálna uroveň kondičných schopností niektorých hráčov.
- Slabá podpora fanúšikov v úvodných domácich prípravných zápasoch.

Najdoležitejšie ulohy pre najbližšie obdobie budu: 

1. Pripraviť marcový asociačný reprezentačný zraz (zápasy proti Lotyšsku 25.3. a Irsku 29.3.). 

2. Kvalitne analyzovať všetky podmienky a logisticky pripraviť: 

• prípravný kamp v Rakúsku (22.5. – 29.5.), 

• Team Base Camp vo Vichy počas pobytu vo Francúzsku. 

3. Zabezpečiť dvoch súperov počas finálnej časti prípravy na ME 2016 (28.5. – Gruzínsko
v Rakúsku, 4.6. – súper v riešení (Trnava), alternatíva zápas vonku). 

4. Navštíviť zápasové miesta (Bordeaux, Lille, Saint-Etienne) a zabezpečiť logistické 
východiská všetkých troch zápasov v skupine ME. 

5. Získať informácie a kvalitne analyzovať herný prejav našich súperov v skupine ME. 

V súvislosti s úspešnou kvalifikáciou schvaľovali členovia VV SFZ návrh dodatku zmluvy medzi
SFZ a reprezentačným trénerom SR A p. Jánom Kozákom. Jej obsahom bolo predĺženie zmluvy
o ďalší kvalifikačný cyklus a stanovenie odmeny, vrátane odmeny v prípade postupu na MS 2018.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR A.
2) VV SFZ schvaľuje návrh dodatku zmluvy medzi SFZ a reprezentačným trénerom SR A.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva  SR U21.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Na zasadnutí privítal reprezentačného trénera SR U21 p.
Pavla Hapala, jeho asistenta p. Ota Brunegrafa, ktorí vyhodnotili činnosť svojho družstva
za uplynulé obdobie. Išlo o tri zrazy, v ktorých SR U21 odohralo päť zápasov:
  
Challange Trophy – finále (2. septembra 2015, Myjava)
Slovensko U21 – Turecko U23 2:2 (0:2) 3:2 na pokutové kopy

Góly: 79. Kiss, 90+Malec – 24. Tosun, 43. Bayram 
Hodnotenie trénera:

Hráči hrali od prvej minúty do poslednej, bojovali za Slovensko a hovorí za to aj výsledok.
V prvom polčase nás súper z troch situácií dvakrát potrestal, ale v druhom dejstve sme ich
prehrávali, mali sme viac možností skórovať a nakoniec prišiel aj kontaktný gól a následné
vyrovnanie. Jedenástky už boli vabank, ale podržal nás v nich brankár.

Kvalifikačný zápas (6. septembra 2015, Slutsk)
Bielorusko U21 – Slovensko U21 1:0 (1:0)

Góly: 39. Jarockij
Hodnotenie trénera:



Boli sme lepším mužstvom a vytvorili sme si dostatok príležitostí, ale boli sme absolútne sterilní
a bez streleného gólu nemôžeme pomýšľať na víťazstvo. Súper bojoval a zdolal nás dvoma
situáciami a prakticky prvou strelou na bránu. Po zápase zavládlo v kabíne obrovské sklamanie.

Kvalifikačný zápas (8. októbra 2015, Myjava)
Slovensko U21 – Cyprus U21 2:0 (0:0)

Góly: 62. Mihalík, 70. Zreľák
Hodnotenie trénera:

Dlho sme čakali na prvý gól, no boli sme trpezliví a zaslúžene sme zvíťazili. V úvode nám chýbala
presnosť, ak sme si vypracovali šancu, super nám v nej stihol na poslednú chvíľu zabrániť alebo
nám jednoducho chýbalo šťastie. Sústredeným výkonom sme si išli za cieľom a boli sme odmenení
dvomi gólmi. Celkovo sme boli lepším mužstvom, ale veľmi sme sa nadreli na prvý gól.

Kvalifikačný zápas (11. októbra 2015, Nijmegen)
Holandsko U21 – Slovensko U21 1:3 (1:1) 

Góly: 16. Janssen -  44. Chrien, 64. Škriniar, 69. Bero
Hodnotenie trénera:

Celý zápas sme hrali dobre, zaváhali sme len pri inkasovanom góle, ale nad'alej sme hrali našu hru,
boli sme trpezliví, dostatočne agresivni a znepríjemňovali sme domácim hru pressingom. Využili
sme naše šance a zaslúžene sme vyhrali.

Kvalifikačný zápas (17. novembra 2015, Myjava)
Slovensko U21 – Holandsko U21 4:2 (0:2) 

Góly: 50. Mihalík, 64. Rusnák, 83. Chrien, 90+Zreľák - 16. a 22. Janssen
Hodnotenie trénera:

Bolo nám ťažko po prvom polčase, musim uznať kvalitu súpera. Holanďania boli
v neskutočnompohybe, dobre kombinovali a vytvárali si šance, preto sme do prestávky prehrávali
0:2, hoci sme mali aj my dve príležitosti. Verili sme, že ak dáme v druhom polčase kontaktný gól,
uvidíme, čo ten spraví so súperom. Keď sa tak stalo, začali sme hrať naozajdobre. Kombinovali
sme, behali, viac si verili a potom prišli aj ďalšie góly. Za tento zápas musím zložiť pred hráčmi
klobúk. Pre diváka to musel byť úžasný zážitok.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Informácia zo stretnutia prezidentov a generálnych sekretárov členských krajín
UEFA, schvaľovanie návrhu na podporu kandidáta pri voľbe prezidenta FIFA.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o stretnutí prezidentov a generálnych sekretárov členských krajín UEFA a predstavil
návrh na podporu kandidáta pri voľbe prezidenta FIFA:
Stretnutie sa konalo dňa 22. januára 2016 v Nyone. Na úvod si zobral slovo 1. viceprezident UEFA
Angel Maria Villar Llona, ktorý zosumarizoval fakty z posledného vývoja udalostí ohľadom volieb
prezidenta FIFA na kongrese, ktorý sa bude konať 26.2.2016 v Zurichu: 
- v decembri 2015 rozhodla Etická komisia FIFA o 8 ročnej suspendácii Michela Platiniho, 
- VV UEFA následne schválil súčasného GS  Gianniho Infantina ako kandidáta na prezidenta FIFA



v prípade, ak by sa Platini nestihol zbaviť obvinení (plán B), 
- Platini sa dňa 7.1.2016 oficiálne vzdal kandidatúry na prezidenta FIFA 

Následne Gianni Infantino odprezentoval svoju kandidatúru na prezidenta FIFA:
- podaná posledný možný deň (26.10.2015) na podnet VV UEFA ako najlepšia alternatíva namiesto
Platiniho, 
- keď dostal ponuku od VV UEFA – mal dve možnosti – zostať v doterajšej dobrej funkcii alebo
prijať výzvu, rozhodol sa pre druhú možnosť,
- začal cestovať, za dva mesiace obletel 4-krát planétu a stretol sa osobne so 73 prezidentmi
rôznych futbalových zväzov mimo Európy, 
- vyvrátil možnosť akejkoľvek dohody so šejkom Salmanom, chce byť prezidentom FIFA, nič iné
a robí pre to všetko,
- viac informácií:  www.fifaforward2016.com, twitter: @gianni_2016
- kandidatúra Infantina sa stáva pre UEFA plánom A

V širokej diskusii zástupcovia všetkých futbalových zväzov vyjadrili podporu kandidatúre Gianniho
Infantina, niektorí hneď, nakoľko to už prejednali v rámci svojich orgánov, niektorí sľúbili podporu
oficiálne po odsúhlasení svojimi výkonnými výbormi.
Závery stretnutia:

1. Všetky národné zväzy podporili uznesenie VV UEFA z 21.1.2016, že k voľbám prezidenta
UEFA nedôjde skôr ako padne rozhodnutie CAS v Lausanne ohľadom očistenia mena
súčasného prezidenta UEFA Michela Platiniho.

2. Všetky národné zväzy podporia kandidatúru Gianniho Infantina na prezidenta FIFA
na mimoriadnom kongrese FIFA 26.2.2016, čo deklarujú aj písomne po schválení svojimi
najvyššími orgánmi .

 
- život UEFA beží ďalej, UEFA plní svoje úlohy normálne, ak treba vážne rozhodnutie, rozhoduje
výkonný výbor UEFA, 
- po FIFA kongrese sa uvidí, čo ďalej - ak vyhrá Infantino, UEFA bude potrebovať nového
generálneho sekretára,
- kedy môžeme očakávať rozhodnutie CAS? Villar: „Ako právnik viem, kedy sa každý proces
začne, ale nikdy neviem povedať, kedy skončí, všetci chceme, aby to bolo čo najskôr, ale urýchliť
sa to nedá a môžeme počítať s  mesiacmi.“

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia prezidentov a generálnych sekretárov
členských krajín UEFA.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na podporu Gianniho Infantina za prezidenta FIFA.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadionov.

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. SFZ odsúhlasil architektonickú štúdiu rekonštrukcie futbalového štadióna v Skalici
pre štadión kategórie UEFA 2.

http://www.fifaforward2016.com/


2. SFZ spracoval v spolupráci s VŠC Dukla a Slovenským atletickým zväzom architektonickú
štúdiu rekonštrukcie futbalovo-atletického štadióna Štiavničky v Banskej Bystrici
pre štadión kategórie UEFA 3. Zároveň prebiehajú rokovania o podmienkach
spolufinancovania rekonštrukcie štadióna.

3. Na futbalovom štadióne vo Zvolene boli ukončené práce na výstavbe jednej z dvoch nových
tribún. Naďalej prebiehali práce v rámci realizácie prvej etapy rekonštrukcie futbalového
štadióna v Bardejove, pričom dňa 29.12.2015 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie k novej
tribúne.

4. SFZ podpísal dodatok Zmluvy o podmienkach financovania projektu modernizácie,
rekonštrukcie a výstavby futbalových štadiónov na roky 2013-2022 medzi SFZ
a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorého boli v danom
projekte nahradené Mesto Levice Mestom Skalica, Mesto Topoľčany Mestom Sereď
a Mesto Dolný Kubín Mestom Žiar nad Hronom.

5. Mestské zastupiteľstvo Mesta Žiar nad Hronom schválilo realizáciu a financovanie projektu
rekonštrukcie štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2016. Zároveň prebieha príprava
projektovej dokumentácie k rekonštrukcii štadióna.

Členovia VV SFZ sa zaoberali aj mestami, ktoré doposiaľ z rôznych dôvodov neuzavreli zmluvy
o spolupráci so SFZ.

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 štadionov.
2 ) VV SFZ predlžuje termín 30. november 2015 (prijatý uznesením č. 140/15 VV SFZ)
na uzatvorenie zmluv o spolupráci medzi SFZ a subjektami, ktoré maju odsuhlasený projekt
výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadionov svojimi orgánmi (mestské
zastupiteľstvá v prípade miest resp. predstavenstvá v prípade spoločností), no doposiaľ tieto
zmluvy neuzatvorili na termín 31. marec 2016.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na zámenu pozemkov medzi SFZ a Aqua City za učelom
budovania NTC Poprad v sulade so zmluvou o spolupráci.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Opäť odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ
Petrovi Dedíkovi, ktorý  informoval, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 7.9.2015 schválil
uznesením č. 122/15 návrh zmluvy o spolupráci medzi mestom Poprad a SFZ, ktorej predmetom je
vymedzenie vzájomných práv a povinností v súvislosti s realizáciou ďalšieho budovania areálu
NTC SFZ v Poprade, vrátane podmienok výstavby tréningového ihriska s trávnatým povrchom.
Na základe uvedenej zmluvy bola následne zrealizovaná v súlade s uznesením VV SFZ č. 165/15
zo dňa 4.12.2015 zámena pozemkov medzi SFZ a Mestom Poprad, na ktorých Mesto Poprad
vybuduje v tesnej blízkosti štadióna parkovacie plochy a SFZ vybuduje v areáli NTC Poprad
tréningového ihrisko s trávnatým povrchom.

Pozemky o výmere 1488m2 získané vyššie uvedenou zámenou tvoria časť plochy pre výstavbu
ihriska. Ďalšiu časť plochy tvoria pozemky o výmere 9409m2, ktoré má SFZ v nájme
od AQUAPARK Poprad, s.r.o. a pozemky o výmere 716m2, ktoré má SFZ v nájme od TATRASUN,
s.r.o., a to vždy na dobu 50 rokov. 

Poslednú časť plochy budúceho objektu tréningového ihriska tvoria pozemky o výmere 558m2,



ktoré SFZ získa na základe zmluvy o zámene pozemkov medzi SFZ a TATRASUN, s.r.o.,
na ktorých TATRASUN, s.r.o.  vybuduje v tesnej blízkosti štadióna reštauračné zariadenie a SFZ
vybuduje zázemie a infraštruktúru potrebnú pre budúce užívanie tréningového ihriska s trávnatým
povrchom, resp. pre vydanie stavebného povolenia k jeho výstavbe. 

Aby bolo možné vykonať samotnú zámenu pozemkov medzi SFZ a TATRASUN, s.r.o. vkladom
do katastra nehnuteľností, je potrebné, aby VV SFZ schválil uznesenie o zámene pozemkov
s uvedením podrobnej špecifikácie nehnuteľností, ktoré sú predmetom zámeny. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zámenu pozemkov medzi SFZ a TATRASUN, s.r.o. za učelom
budovania NTC Poprad v sulade so zmluvou o spolupráci medzi SFZ a Mestom Poprad,
konkrétne:
zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenského futbalového zvazu, Trnavská cesta 100, 821
01 Bratislava - Ružinov (LV č. 2127) v katastrálnom uzemí Spišská Sobota, obec Poprad, a to:
• pozemku parc. č. KN-C 286/26, ostatná plocha, o výmere 1156 m2, ktorý vznikol na základe
geometrického plánu č. 36444499-24/2016 vypracovaného dňa 5.2.2016 spoločnostou Globing
Poprad s.r.o., Ing. Jurajom Kubičárom a overeného Okresným uradom Poprad, katastrálnym
odborom dňa 9.2.2016 pod č. G1-66/16, odčlenením od povodného pozemku parc. reg. „C“ č.
286/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 12529 m2 zapísaného na LV č. 2127; hodnota
nehnuteľnosti bola stanovená dohodou zmluvných strán na sumu: 25.000,- EUR, 
za nehnuteľnosti vo vlastníctve TATRASUN, s.r.o., Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad 
(LV č. 1795) v katastrálnom uzemí Spišská Sobota, obec Poprad, a to: 

• pozemku parc. č. KN-C 238, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2

• pozemku parc. č. KN-C 239, ostatná plocha o výmere 511 m2

• stavby „sklad náradia s garážou“, supisné č. 4728, druh stavby: iná budova, postavená 

na pozemku parc. č. KN-C 238; hodnota nehnuteľností bola stanovená dohodou zmluvných
strán na sumu: 25.000,- EUR, bez nároku na peňažný doplatok za zámenu nehnuteľností. 

Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Informácia o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou v rámci
investičného programu UEFA HatTrick.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Opätovne odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ
Petrovi Dedíkovi, ktorý informoval o skutočnostiach týkajúcich sa projektu výstavby ihrísk
s umelou trávou v rámci investičného programu UEFA HatTrick:  

1. V dňoch 21.-22.12.2015 sa konala návšteva konzultanta UEFA pre umelé trávniky p. Kellera, ktorej
cieľom bola obhliadka 2 doposiaľ realizovaných ihrísk s UT (mestá Bánovce nad Bebravou
a Považská Bystrica).

2. Projekt výstavby ihriska s UT v Bánovciach nad Bebravou bol realizovaný spoločnosťou SPOR-
TECH (dodávateľ trávnika – POLYTAN) a práce boli ukončené k 20.12.2015. Slávnostné otvorenie
ihriska sa uskutoční v priebehu mesiaca február 2016.

3. Projekt výstavby ihriska s UT v Považskej Bystrici bol realizovaný spoločnosťou SPORT REAL
(dodávateľ trávnika – LIMONTA) a práce boli ukončené k 13.12.2015. Slávnostné otvorenie ihriska
sa uskutočnilo v 9. januára 2016.

4. Realizácie projektu výstavby ihriska s umelou trávou vo Vysokých Tatrách (Tatranská Lomnica)
bola posunutá až na rok 2016.
Vzhľadom k tomu, že najmä v regiónoch Stred a Východ má viacero vybraných miest (futbalových



klubov), v ktorých sa má projekt realizovať, problém s dofinancovaním výstavby ihrísk s umelou
trávou, je potrebné zaoberať sa možnosťou zníženia počtu ihrísk v rámci daného regiónu. Členovia
VV SFZ sa zároveň rozhodli stanoviť termín na predloženie záväzného stanoviska jednotlivých
miest k účasti v projekte, vrátane deklarovania disponibility spolufinancovania, harmonogramu
realizácie projektu a majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou
v rámci investičného programu UEFA HatTrick.
2) VV SFZ ukladá vybraným prijímateľom investičného programu HatTrick vyjadrit sa
k stanoveným podmienkam SFZ a zároveň predložit závazné stanovisko o pokračovaní
v projekte.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na obstaranie ekonomického informačného systému,
výpočtovej techniky a financovanie cez uverovu linku.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh na obstaranie ekonomického
informačného systému,  výpočtovej techniky a financovanie cez úverovú linku. 
Pre správne alokovanie zdrojov a správu svojho majetku a taktiež pre menežerské rozhodovanie je
správnym nástrojom, ktorý by pomohol pri spracovávaní množstva údajov a informácií ekonomický
informačný systém s registratúrou dokladov a projektovým manažmentom.
Vo verejnej obchodnej súťaži prebiehajúcej od novembra 2014 do septembra 2015 sa
z prezentovaných ekonomických systémov spoločností Softip a.s. a HT Solution s.r.o.
za najvhodnejšie považujú produkty spoločnosti SAP. Sú prezentované ako spolahlivé a využívajú
ich už mnohé športové kluby a národné zväzy po celom svete. 
Výhodou spoločnosti SAP je tiež fakt, že je zároveň dodávateľom nástrojov na spracovanie
a analýzu obrovského množstva dát v reálnom čase. Uvedené nástroje využívajú športové kluby
na analýzu zápasov, ale aj jednotlivých hráčov a na základe tejto analýzy vedia upraviť taktiku hry
už priamo počas zápasu.   
Funkcie systému doležité pre oblast riadenia SFZ: 
 Podrobné a presné vedenie účtovníctva a kontrolingu vrátane väzby na rozpočet 
  Presné rozúčtovanie režijných nákladov na základe definovaných ukazovateľov 
  Presné plánovanie na základe histórie a plánov projektov 
  Plánovanie a sledovanie čerpania na úrovni projektov 
  Porovnanie plánu voči skutočnosti na úrovni nákladov, ale aj prvkov rozpočtu 
  Príprava rozpočtu 
  Sledovanie príjmov a výdavkov v požadovanej štruktúre 
  Precízne riadenie skladových zásob (marketingové materiály, športové potreby, ...) 
  Riadenie a schvaľovanie workflow aj cez mobilné zariadenia 
  Možnosť využitia jedného systému pre viac organizácií (napr. SFZ Marketing) 
  Nástroje na tvorbu a riadenie rozhraní na systémy tretích strán (napr. banky, ISSF, ...) 
Systém je možné rozšírit o ďalšie funkcie: 
  Riadenie vzťahov s členmi: komunikácia, výber a evidencia členských poplatkov a pokút 
  Zverejňovanie štatistík o hráčoch a zápasoch 
  Analýza celej futbalovej ligy 
  Vývoj rôznych mobilných aplikácií 
Cenová ponuka licencií a implementačných služieb
a) Obstaranie licencie a implementačných služieb 



Cena celkom bez DPH 291 712,50

Sadzba a výška DPH             20%          58 342,50 
Cena celkom s DPH                    350 055,00

Nákup Výpočtovej techniky (ďalej len “VT”)
Cena obstarania         43 000,00
Sadzba a výška DPH                          20%           8 600,00
Cena celkom s DPH         51 600,00

Celková cena system a VT                     334 712,50   
Výška neodpočítateľnej  DPH    0,12              8 033,10
Výška odpočítateľnej DPH                  0,88         58 909,40
Cena celkom s DPH                                           401 655,00
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na obstaranie ekonomického informačného systému, výpočtovej
techniky spoločnosti SAP a financovanie cez uverovu linku SLSP.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov
mládeže Slovenska – jar 2016.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže Slovenska – jar
2016.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže
Slovenska – jar 2016.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže Slovenska – jar 2016.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh termínovej listiny mládeže Slovenska – jar 2016.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže Slovenska – jar 2016.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Schvaľovanie návrhu na upravu termínovej listiny sutaží žien v jarnej časti
sutažného ročníka 2015/16. 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na úpravu termínovej listiny súťaží žien v jarnej časti súťažného ročníka 2015/16.
Na základe upresnenia termínov ženských reprezentačných akcií bol predložený návrh
od riadiaceho orgánu (ŠTK SFZ - ženské súťaže) na úpravu termínovej listiny jarnej časti
súťažného ročníka 2015/2016 v súťažiach žien I.Liga ženy,  I.Liga juniorky, II.Liga ženy západ A,



II.Liga ženy západ B,  II.Liga ženy Východ. 
Taktiež bol predložený návrh na úpravu termínu finále Slovenského pohára žien z pôvodného
termínu 30.4. 2016  na nový termín 29.4.2016, aby sa finále Slovenského pohára žien mohlo
odohrať pred finále Slovnaft Cup. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na upravu termínovej listiny sutaží žien v jarnej časti sutažného
ročníka 2015/16.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14: Schvaľovanie návrhu organizačnej štruktury SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
Nakoľko tento materiál obdržali členovia VV SFZ neskôr a obe štruktúry (SFZ aj SFZ Marketing,
s.r.o.) boli v jednotlivých pozíciach bez konkrétnych mien, bol GS SFZ požiadaní, aby bol tento
bod programu odložený na marcové zasadnutie. Členovia VV SFZ zároveň požiadali, aby
predkladateľ návrhu pripravil aj porovnanie nákladov pri náraste počtu pozícii v štruktúrach. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu organizačnej štruktury SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
na marcové zasadnutie.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ doplnit návrh organizačnej štruktury SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
o konkrétne mená na jednotlivých pozíciach.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ pripravit porovnanie nákladov pri náraste počtu pozícii v návrhu



organizačnej štruktury SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. 
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ za jesennu
čast sutažného ročníka 2015/2016.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za rozhodcov Mariánovi
Ružbarskému, ktorý predstavil vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR
SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016.
Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu na svojom hodnotiacom zasadnutí v dňoch 5.-
7. decembra 2015 v Tatranskej Lomnici komplexne vyhodnotila výkony rozhodcov, asistentov
rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2015/16. Výsledkom tohto
hodnotenia je zaradenie rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ do výkonnostných skupín
pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/16.
Návrh výkonnostných skupín rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2016:

Komisia na hodnotiacom zasadnutí konanom v dňoch 5. – 7. 12. 2015 v Tatranskej Lomnici
rozhodla o zúžení TOP skupiny rozhodcov a asistentov rozhodcov na počet: 16 R + 24 AR
(pôvodne 24 R + 32 AR).
Na zasadnutí tiež rozhodla o vytvorení novej, tzv. medziskupiny rozhodcov a asistentov rozhodcov
v počte: 8 R + 8 AR
 
1/ TOP SKUPINA (FL)
Rozhodcovia (16): 
BFZ: 1.Kružliak  2.Pavlík  3.Smolák  4.Somoláni A.
ZsFZ: 1.Kráľovič   2.Vnuk       3.Vlk          4.Ježík
SsFZ: 1.Marhefka  2.Hrčka P. 3.Očenáš   4.Valášek
VsFZ: 1.Glova      2.Sedlák 3.Chmura 4.Weiss R.

Asistenti rozhodcov (24): 
BFZ: 1.Somoláni 2.Mokoš  3.Bollo     4.Pozor 5.Bednár P. 6.Roszbeck 
ZsFZ: 1.Slyško 2.Hancko  3.Galo      4.Lieskovský 5.Žákech 6.Kováč
SsFZ: 1.Balko 2.Tomčík   3.Vorel    4.Hrčka D. 5.Chládek 6.Sukeníková 
VsFZ: 1.Brendza 2.Weiss E. 3.Benko  4.Ádám 5.Bobko 6.Ferenc 

2/ MEDZISKUPINA (DoxxBet liga, s možnostou štartu v     FL)
Rozhodcovia (8):
BFZ: 1.Špaček 2.Šuniar 
ZsFZ: 1.Michlian 2.Prešinský
SsFZ: 1.Horváth 2.Mastiš 
VsFZ: 1.Leško 2.Straka

Asistenti rozhodcov (8):
BFZ: 1. Borsányi 2. Jankovič
ZsFZ: 1. Petríček 2. Barenčík
SsFZ: 1. Hrmo 2. Hrdlička
VsFZ: 1. Jenčura 2. Špivák

3/ II.SKUPINA (DoxxBet liga)
Rozhodcovia (22): 



BFZ: Cvengoš, Piatka, Trenčanský, Vašš
ZsFZ: Dohál, Jurenka, Krivošík, Maršal, Ochotnický, Sedlár
SsFZ: Fajčík, Galád, Ihring, Korista, Nemček, Perašín
VsFZ: Čiernik, Kačenga, Kmec, Kozák, Vlčej, Ziemba

Asistenti rozhodcov (14):  
BFZ: Tománek, Vician
ZsFZ: Mikulaj, Sluk, Štrbo, Vitko
SsFZ: Čajka, Jánošík, Jekkel, Poláček

VsFZ: Ličko, Mihalík, Perát, Poracký

SPRÁVA ÚSEKU POZOROVATEĽOV ROZHODCOV (PR) ZA JESENNÚ ČASŤ
SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2015/16

Úsek pozorovateľov rozhodcov pracoval pod vedením vedúceho úseku Tibora Jančoviča v jesennej
časti súťažného ročníka 2015/16 v nasledovnom zložení:
Miroslava Migaľová – FL, DoxxBet Liga a vedenie celkovej evidencie, Miroslav Makový (I.LSD).
Predpokladaným cieľom úseku bolo úspešné zvládnutie priebehu jesennej časti z pohľadu výkonov
PR. Členovia úseku dôsledne po každom odohranom kole vyhodnocovali správy pozorovateľov
rozhodcov v jednotlivých stretnutiach a zosumarizované výstupy z nich pravidelne predkladali
vedúcemu úseku, ktorý o kladoch a nedostatkoch pravidelne referoval na zasadnutiach KR SFZ. 
Návrh výkonnostných skupín pozorovateľov rozhodcov SFZ pre jarnú časť 2016:

Komisia na hodnotiacom zasadnutí konanom v dňoch 5. – 7. 12. 2015 v Tatranskej Lomnici
rozhodla o nasledujúcom zložení výkonnostných skupín PR SFZ:

TOP SKUPINA – FL (21): 
BFZ: Fašung, Krchňák, Marko, Medveď, Suchý, Udvardy, Zábranský
ZsFZ: Bartoš, Husárik, Jančovič, Makový, Šipoš
SsFZ: Jakubec, Minárčik, Pastorek, Vais
VsFZ: Czetö, Jurašek, Ružbarský, Sekereš, Špivák

II.SKUPINA – DoxxBet liga (15): 
BFZ: Kopča, Likavský
ZsFZ: Cuninka, Hodoško, Hracho, Chalmoviansky
SsFZ: Bacsa, Kubáni, Migaľová, Samotný, Špila

VsFZ: Hlebaško, Mriglot, Slebodník, Vaňo

ROZHODCOVIA A     ROZHODKYNE FIFA – ROK 2015 
Súčasťou komplexného hodnotenia rozhodcov FIFA je ich pozitívna akceptácia v zahraničí. Kladne
sa to odzrkadľuje  v počte nominácií od FIFA a UEFA, rovnako tak ponukami na rozhodovanie
priateľských medzištátnych stretnutí. V hodnotenom roku 2015 to bolo 50 nominácií a výjazdov
našich rozhodcov a rozhodkýň do zahraničia, pričom v 6 z nich prišlo podľa hodnotenia
pozorovateľov rozhodcov UEFA k závažnejším nedostatkom vo výkone rozhodcov a rozhodkýň.

Na medzinárodných listinách FIFA v roku 2015 pôsobili:

Rozhodcovia: Kružliak, Trutz, Valášek, Vlk a Vnuk
Asistenti rozhodcov: Balko, Benko, Brendza, Chládek, Mokoš, Slyško, Somoláni T., Tomčík,
Vorel, Weiss E.
Rozhodkyne: Chudá, Kováčová, Valentová
Asistentky rozhodkýň: Lešková, Mišková, Obertová, Sukeníková

Rozhodca Trutz k 30.6.2015 ukončil aktívnu rozhodcovskú činnosť tak v súťažiach SFZ, ako aj



na listine FIFA.

KONVENCIA UEFA   (prehľad činnosti v     jesennej časti súťažného ročníka 2015/16)
V oblasti vzdelávania s podporou prostriedkov UEFA Konvencie rozhodovania sa aj v priebehu
jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 naďalej pokračovalo v činnosti v štandardne
zadefinovaných hlavných oblastiach pôsobnosti:

1.) Podpora pre zvyšovanie úrovne kvality rozhodcov a asistentov rozhodcov FIFA:

V tejto oblasti sa okrem štandardne zabezpečovaného procesu formou predsezónnych seminárov
opätovne použila aj forma tzv. tréningového kempu TOP R a AR, kedy sa v priebehu mesiaca
Október (v dňoch 6.-9.10.2015) konal 4-dňový seminár za účasti vybraných R a AR uvedenej
kategórie, celkove za účasti 27 frekventantov a to vo vysokohorských podmienkach s ubytovaním
v penzióne TenisCentrum v Tatranskej Lomnici.
V rámci programu bola pre túto skupinu zabezpečená príprava hlavne v oblasti fyzickej prípravy
(špec. tréningové aktivity a preventívne „injury“ cvičenia). Súčasťou programu bola aj analýza
činnosti pomocných asistentov rozhodcov v uplynulom období. Frekventanti mali využili aj
možnosť kvalitnej regenerácie a oddychu v horskom prostredí. Celkový program kempu bol
zabezpečovaný  pod vedením lektorov SFZ (J. Hianik, Ružbarský).
V priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 sa v rámci skvalitnenia podmienok
pre dosahovanie optimálnych výkonov rozhodcov, asistentov rozhodcov a pomocných asistentov
rozhodcov, ako aj náhradných rozhodcov v súťažných stretnutiach SFZ naďalej využívalo zakúpené
materiálno-technické vybavenie (15 ks setov audio komunikačných zariadení) a s podporou
finančnej dotácie UEFA sa pokračovalo aj v projekte s využívaním delegovania R na funkciu
pomocných asistentov rozhodcu (PAR) pre vybrané stretnutia Fortuna ligy.

2.)  Zvyšovanie úrovne kvality vzdelávania : 

V priebehu jesennej časti roku 2015 boli zabezpečené ďalšie školiace materiály z úrovne
FIFA/UEFA (školiace video-klipy – naposledy poskytnutý RAP set „UEFA 2015:1“ s rozborom
herných situáciií v medzinárodných stretnutiach), ktoré boli následne poskytnuté k dispozícii
školiteľom rozhodcov nielen na úrovni SFZ, ale aj pre regionálne a aj pre oblastné futbalové zväzy.
Taktiež sa začala využívať aj nová metóda tréningu R a AR v pre nich špecifických oblastiach
vo forme tzv. „online internetového“ SW prostriedku s názvom „Perception for perfection“ (P4P),
ktorý simuluje reálne rozhodovanie herných situácií s ich následným vyhodnotením.
K podpore zvyšovania úrovne rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov sa využívajú aj ďaľšie formy,
napr. zverejnenie najnovšieho platného znenia a výkladu pravidiel futbalu na webových stránkach
SFZ a Asociácie rozhodcov SFZ.
Na úrovni regionálnych FZ bol v priebehu jesennej časti súť. ročníka taktiež usporiadaný seminár
pre pozorovateľov rozhodcov (Október: SsFZ – B. Bystrica) s obdobným obsahom, formou
a celkovým zameraním programu na zvyšovanie kvality členov pozorovateľov rozhodcovského
zboru.
V rámci pokračovania podpory skvalitňovania rozhodovania žien sa konal seminár R a AR - Ženy
SFZ, obdobne ako minulý rok so zameraním na  metodickú a praktickú podporu fyzickej
a teoretickej prípravy, a to aj s obvyklým preverením znalostí a zo samotného aplikovania PF
(písomný a videotest).
Seminár sa konal v dňoch 28.-30.11.2015 v Liptovskom Jáne v Alexandra Wellness Hoteli za účasti
19 frekventantiek.

3.)  Podpora talentovaných rozhodcov:

Komisia rozhodcov v rámci projektu Talent & Mentor SFZ naďalej pokračuje v zaužívanom



spôsobe podpory výchovy talentovaných rozhodcov s úzkym prepojením na projekty v rámci
regionálnych FZ, keď sa vo väčšej miere nielen koordinujú na rovnakú obsahovú náplň
jednotlivých seminárov, ale s čoraz častejším priamym využitím lektorov SFZ v špecifických
oblastiach prípravy ( kondičná, psychologická, teoretická).
Na národnej úrovni sa pokračuje vo všetkých oblastiach prípravy, keď  výuku anglického jazyka
zabezpečujeme v spolupráci s 1. štátnou jazykovou školou (1.SJŠ) v Bratislave formou
korešpondenčnej výuky (písomné úlohy týždenné zasielané e-mailovou komunikáciou + priama
osobná komunikácia s lektorom AJ prostredníctvom internetovej SW aplikácie SKYPE).
Výsledkom tejto formy prípravy bolo aj úspešné absolvovanie kurzu (cyklus číslo 25) v rámci
UEFA CORE projektu so záverečným sústredením v Septembri 2015, ktorého sa zúčastnili R a AR:
F. Glova, P. Kováč a J. Pozor, ktorí sú úspešnými absolventami projektu TALENT-MENTOR
na úrovni SFZ.

Do projektu   Talent & Mentor SFZ   boli pre súťažný ročník 2015/2016 zaradení nasledujúci R a AR:

Rozhodcovia (4): Kmec, Nemček, Vašš, Ziemba.
Asistenti rozhodcov (9): Barenčík, Čajka, Galo, Hrmo, Jánošík, Mihalík, Pozor, Štrbo,
Tománek.
Mentori (8): Bartoš, Jančovič, Jurašek, Kopča, Medveď, Pastorek, Sekereš, Vais.

4.)  Nábor a udržanie rozhodcov: 

Aktivity v oblasti náboru a udržania nových rozhodcov pri rozhodovaní futbalu pokračovali okrem
jednotlivých úvodných školení a kurzov pre nových rozhodcov, ktorých hlavnými vykonávateľmi
sú členovia jednotlivých KR ObFZ zodpovední za vzdelávanie a boli podporované aj ďalšou
zaužívanou aktivitou - školeniami rozhodcov formou tzv. Školy mladých rozhodcov. 
V jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016 boli úspešne ukončené aktivity Školy mladých
rozhodcov Ondavského ObFZ (17 frekventantov pod vedením lektora A. Peráta), Liptovského
ObFZ (10 frekventantov pod vedením lektora S. Bombu) a v ObFZ Spišská Nová Ves (10
frekventantov pod vedením Ing. M. Rumančíka za aktívnej lektorskej účasti J. Straku, rozhodcu
SFZ).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR
SFZ za jesennu čast sutažného ročníka 2015/2016.
Hlasovalo 13 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 13
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Správa o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennu čast sutažného ročníka
2015/2016. 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016.
Túto správu vypracoval predseda komisie p. František Košičár.

Komisia delegátov po ukončení jarnej časti súťažného ročníka vyhodnotila svoju činnosť a činnosť
jednotlivých delegátov SFZ. K vyhodnoteniu využila správy delegátov zo stretnutí, z podaných
Oznámení o nedostatkoch v stretnutiach, zaslanej fotodokumentácii zhotovovanú v priebehu súťaže
a ďalších písomných materiálov. Poznatky o pôsobení delegátov komisia získava 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
získali prehľad o stave organizácie stretnutí vo Fortuna lige a II. lige. Pravidelne informovala
administratívu SFZ a delegátov o dianí v súťažiach a koordinovala činnosť delegátov. Poskytovala
informácie a konzultačnú činnosť delegátom, komisiám, jednotlivcom i klubom, pokiaľ o to
požiadali. 
Z monitoru  spolupráce komisie so všetkými subjektmi sú získané pozitívne poznatky, že živá
komunikácia má svoje kvalitatívne výsledky. Poznatky získané zo súťaží a zo stretnutí sa prenášajú
riadiacim orgánom sú riešené. Pozitívne vyniká povinnosť vyhodnotenia stretnutia delegátom
so zástupcom klubu (HU, BM, alebo funkcionár klubu) Táto povinnosť podľa zistení má veľmi
pozitívny účinok. Organizátori získavajú poznatky okamžite, na ďalších podujatiach zlepšujú
podmienky, niekedy  priamo na konaných stretnutiach, alebo na nasledujúcich stretnutiach. Táto
práca je v prospech futbalu. Celkovo možno však skonštatovať, že úlohy kladené na delegátov boli
za hodnotené obdobie splnené. 
Komisia delegátov sa pred ukončením jarnej časti súťaží 2014/2015 veľmi aktívne pripravovala
na jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016. Sústredila sa na spracovanie získaných poznatkov,
spracovala ich a v čase pripomienkovania noriem SFZ nimi aktívne prispela ku skvalitnenia
obsahovej stránky noriem. V príprave na vzdelávanie delegátov sa zaoberala novými normami
prijatých VV SFZ. Delegátov v spolupráci s príslušnou komisiou riadne preškolila, aby boli
pripravení na ich realizáciu v čase ich pôsobenia. V príprave delegátov na seminári v Piešťanoch
boli rozobrané mnohé poznatky zo stretnutí s prijatí opatrení pre jesennú časť súťaží. V priebehu
súťažnej časti súťaží naďalej pretrváva prax nejednotného ponímania usporiadania podujatí
v zmysle Zákona 1/2014 z. z. Organizácia podujatí vo Fortuna lige a II. lige je podriadená
osobitnému režimu organizácie podujatí. Podobne je to aj v prípade dodržiavania športových
noriem, kde pretrvávajú mnohé nedoriešené problémy. Pozornosť si vyžadovali nováčikovia súťaží,
ktorí na výrazné zmeny neboli pripravení. aj na tejto problematike je potrebné v budúcnosti riadne
popracovať. Množia sa prípady vyhýbania sa povinností dodržiavanie povinností klubu, obce, ale aj
PZ smerom k organizácii podujatí. V mnohých prípadoch absentuje úzka spolupráca medzi obcou,
klubom, Policajným zborom a riadiacim orgánom. Objavujú sa aj prvky ignorácie noriem
a posúvania vlastných názorov do života usporiadaného celku, akým je SFZ. V zásadných veciach
jasných a vychádzajúcich z noriem je vedená zbytočná diskusia, ktorá vedie k neplneniu si
povinností v zmysle stanov SFZ. 
Podľa získaných poznatkov zo súťaží dochádza k zmenám správania sa divákov na II. ligách.
Presúva sa sféra záujmov radikálneho diváka zo stretnutí vo FL na stretnutia II. líg. Používa sa
pyrotechnika, organizujú sa stretnutia závadových skupín, využíva sa benevolentnosť organizátorov
podujatí v tejto súťaži, aj keď je na nich vyvíjaný sústavný tlak k dodržiavaniu povinností
organizátora. Prax poukazuje na slabú pripravenosť usporiadateľských služieb, podceňovaniu
bezpečnosti diváka na štadiónoch a hľadaniu výhovoriek až bagatelizovaniu povinností klubov.
Komisia úzko spolupracuje s bezpečnostným manažérom SFZ, disciplinárnou komisiou, orgánmi
PZ a bezpečnostnými manažérmi klubov. Pre potreby spolupráce a správnej praxe vedie delegátov
k trpezlivému vysvetľovaniu podstaty dôslednej organizácie stretnutí. Pre túto oblasť vykonala
prieskum dodržiavania smernice o plnení infraštrukturálnych povinností v II. lige. Výsledkom bola
propagácia tejto normy a priateľské presadzovanie jeho obsahu. V mnohých prípadoch bola
dosiahnutá aj náprava, alebo splnenie povinnosti klubu. Ďalším úspešným plnením plošného
zisťovania povinností klubov bolo plnenie exkluzivity reklamného partnera II. ligy fi. Doxxbet.
Oba projekty boli pre hnutie prospešné a úspešné a mali podporu aj zúčastnených klubov.
V predchádzajúcich obdobiach bolo a je pôsobenie delegátov SFZ podriadené úzkou spoluprácou
so všetkými zložkami organizácie podujatí. Tento nastolený trend úspešne napreduje a spolupráca
so zástupcom klubu zodpovedného za stretnutie, hlavným usporiadateľom a bezpečnostným
manažérom klubu nadobúda trvalý charakter. V zostávajúcom období tohto súťažného ročníka sa



komisia chce zamerať na spoluprácu so  zástupcami Policajného zboru, Mestskej polície, SBS
a ďalšími zložkami pôsobiacimi na stretnutiach, aby sa deklarovaná spolupráca dostala na úroveň je
správnej realizácie.   
V oblasti vzdelávania delegátov bolo v roku 2015 prehodnocované vzdelávanie na úrovni delegátov
pre RFZ a Obl. FZ. Komisia pristúpila na ústupok a prenechala niektoré školenia
na úrovni RFZ. Po priebehu dvoch školeniach však konštatovala, že táto cesta nie je správna.
Vyhodnotenie vychádzalo z poznatkov o priebehu vzdelávaní a ich obsahu. Hodnotenie obsahuje
konštatovanie, že úroveň takéhoto vzdelávania poklesla, nebola vedená v duchu delegátstva
a nezobrazovala delegáta, ako komplexne pripravovaného odborníka pre potrebu zväzu, ale len
pre potrebu komisií, pod ktorými delegáti v súčasnej dobe pôsobia. Prvotne deklarované znižovanie
peňažných nákladov uchádzačom na získanie osvedčenia má za trhliny v nesprávne smerovanom
úsilí jednotlivcov nepodrobiť sa Jednotnému spôsobu vzdelávania a vedenia delegátov v SFZ.
V závere roku 2015 prebehli pripravené vzdelávania delegátov licencie A ako aj licencie P.
Zúčastnilo sa ich celkom 60 absolventov, ktorí preukázali veľmi dobré vedomostné výsledky.  
Komisia  vo svojej vyhodnocovacej činnosti hodnotí správy delegátov zo stretnutí. Hodnotenie
vykonávajú členovia súťažného úseku p. Ondrušek, Pariľák a Bláha. V tejto oblasti boli opätovne
zaznamenané viaceré pozitíva. Medzi najdôležitejšie patrí poznatok, že správy sú výpovedne
hodnotnejšie a majú vo svojom obsahu zhrnuté najdôležitejšie poznatky zo stretnutí. Len v troch
prípadoch bolo potrebné doplnenie správy delegáta, ktoré splnilo svoj účel, informovanie
Disciplinárnej komisie pre potrebu riešenia určitého problému. 
Komisia v rámci odborného vzdelávania delegátov, v súlade s akreditovaným vzdelávaním
v jesennej časti spolupracovala s komisiami v RFZ (ZsFZ a BFZ). Komisia v roku 2016 a ďalšie
obdobia pripravuje nový model vzdelávania delegátov pre futbalové hnutie. Podľa zistení
v priebehu jesennej časti súťaží došlo k presvedčeniu, že mnohé komisie, ktoré majú vo svojej
gescii delegátov nepochopili potrebu jednotného a odborného vzdelávania delegátov. Podriaďujú
funkciu delegáta len úzkemu okruhu jeho pôsobnosti. Tým sa stáva, že zväzy nedostatočne
využívajú kapacitné možnosti delegáta, jeho rozsiahlu oblasť pôsobnosti, pridelené povinnosti
a práva, vyplývajúce mu zo zákonných alebo športových noriem. Využitie funkcie delegáta tým
zostáva nepochopené, znevažované a málo využívané. V zmysle zaistenia dôveryhodnosti súťaží,
ochrany pravdy, dodržiavania práva a získavania dôležitých informácií pre zväz a jeho orgány je
funkcia delegáta veľmi potrebná. Je dôvod na jeho zaradenie na dôstojné miesto vo zväze a jeho
ochranu. Riadenia  a vedenie delegáta len jedným smerovaním má nežiaduce účinky vo verejnej
mienke. Priestor, ktorý má delegát vytvorený normami je potrebné zväzom využívať a jeho
poznatky hodnotiť. Komisia pracuje na spôsobe získavania kvalitných osobností pre pozíciu
delegáta. Odporúča zväzom hľadať osobnosti, ktoré budú prínosom pre futbalové hnutie. Pripraviť
takúto osobnosť v teoretickej, ale aj praktickej príprave je náročné. Z tohto dôvodu je komisia vždy
pripravená svojim odborným aparátom pomáhať komisiám a zväzom v ich príprave. 

V závere roka komisia na podnet GS SFZ spracovala podklady na zmenu hodnotenia správania sa
družstiev, divákov, realizačných tímov vo Fair – play. Toto hodnotenie vychádza
zo zmeny prijatej na UEFA a jej aplikáciu v súťažiach UEFA už v tomto súťažnom ročníku.
Hodnotenie je pripravené v podobe Smernice, ktorá bude všeobecne platná v celom SFZ. Zmeny sa
dotknú aj systému hodnotenia v ISSF. Toto hodnotenie v súťažiach sa bude vykonávať, tak, ako
tomu bolo doposiaľ v každom stretnutí. Systém ISSF ponúka riešenia na automatické hodnotenie
FP. Na základe celkového hodnotenia v súťaži je získané hodnotenie najlepšieho družstva
v dlhodobej súťaži. Je však potrebné prijať rozhodnutia riadiacich orgánov o udelení ocenení
najlepších. Tým si uctiť FP, ako najvyšší princíp súťaženia v SFZ. 

Komisia v závere jesennej časti súťažného ročníka súťaží vykonala čiastkové vyhodnotenie práce
všetkých delegátov, ktoré bude  prezentovať na seminári delegátov v dňoch 15 a 16. januára 2016
v Liptovskom Jáne. V prevažnej miere v týchto hodnoteniach skonštatovala, že veľká časť
delegátov pochopila a správne prenášala poznatky zo seminárov, školení a iných poznatkov
do praxe. Delegáti pristupovali k svojej práci počas delegácií zodpovedne s presadzovaním úzkej



spolupráce organizačných zložiek na stretnutí. V práci delegáta sa presadzuje pozitívna
komunikácia. Počas tohto obdobia  najlepšie výsledky dosiahli delegáti Bóc, Olšavský, Chocholouš,
Košičár, Švarc, Lipták, Kovalčík, Vaľko, Schneider, Kiss a Majsniar. Prínosom je aj práca
nováčikov Repu a Budača.  Celkovo možno hodnotiť prácu delegátov, ako prospešnú a účinnú,
ktorá s prínosom pre futbalový zväz. je však potrebné mať na zreteli zabezpečiť aj rovnosť
podmienok pri odmeňovaní za ich prácu v rámci SFZ. Komisia rieši aj nedisciplinovanosť
delegátov a ich pochybenia, ktoré predkladá DK SFZ a vyriešenie v tejto časti súťaže to bol jeden
prípad.

Záverom hodnotím prácu komisie ako celku a jej jednotlivých členov v tomto období za zvládnutú
na požadovanej úrovni. Komisia pracuje a bude pracovať pre rozvoj futbalu s vynaložením
všetkých síl. Vo svojej ďalšej práci využije všetky poznatky z minulých období, aby neustále
vylepšovala svoju prácu. V ďalšom období bude spolupracovať na ďalších legislatívnych aktivitách
zväzu, presadzovaní zákonných a športových noriem do praxe. Dôležitou úlohou bude práca
s delegátmi na celoslovenskej úrovni. K tomu bude využívať rôzne vzdelávacie aktivity
a spolupracovať s príslušnými komisiami regionálnych a oblastných futbalových zväzov.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti delegátov stretnutia SFZ za jesennu čast
sutažného ročníka 2015/2016.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Schvaľovanie návrhu na uhradu semináru pre hlavných usporiadateľov,
bezpečnostných  manažérov a koordinátorov pre styk s fanušikmi futbalových klubov FL
a DBL v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových
podujatiach.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
predstavil návrh na úhradu semináru pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných manažérov
a  koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice
o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach. Seminár k bezpečnosti sa bude
konať dňa 12.02.2016 v hoteli Senec. Konečná suma na zorganizovanie seminára predstavovala
čiastku 2042,- EUR.

Informačný systém bezpečnosti na športových podujatiach je financovaný z prímov pokút
uložených v disciplinárnom konaní príslušného športového zväzu alebo jeho členov za neslušnosti
a výtržnosti účastníkov podujatia a za porušenie povinnosti organizátora podujatia alebo člena
usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia určených príslušným športovým zväzom.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na uhradu semináru pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných
manažérov a koordinátorov pre styk s fanušikmi futbalových klubov FL a DL v zmysle čl. 38
ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.
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 potrebe upravy predpisov SFZ v zmysle schváleného zákona č.



440/2015 o športe. 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval o potrebe do 30.6.2015 upraviť stanovy SFZ a niektoré
ďalšie predpisy SFZ (najmä Registračný a prestupový poriadok a Disciplinárny poriadok SFZ)
v zmysle schváleného zákona č. 440/2015 o športe. Nadobudnutím účinnosti nového zákona
o športe, ktorého základnou ideou bolo “Vyššia podpora športu z verejných zdrojov výmenou
za vyššiu transparentnosť procesov a rozhodnutí športových organizácií (najmä národných
športových zväzov, na ktoré zákon presúva úlohy a zodpovednosť za riadenie príslušného športu aj
z pohľadu verejného záujmu v športe).” Uznané športy, takým je aj futbal a ich národné športové
zväzy, t.j. SFZ, budú mať na základe zákona o športe každoročne nárok na príspevok uznanému
športu vypočítavaný podľa vzorca (predtým to bola nenárokovateľná dotácia v negarantovanej
výške), ktorý by sa mal v prípade futbalu, vzhľadom na zákonom garantované medziročné
navyšovanie objemu štátnych prostriedkov do vzorca vždy o 25% z odvodu lotérií (cca 8,5 mil eur)
až do výšky 100% (cca 34 mil eur) tohto odvodu v roku 2019 /§ 77 ods. 1 písm. b) zákona o športe/
navýšiť postupne príjmy o cca 1,4 mil. eur ročne, t.j. v roku 2019 by mal tento príspevok uznanému
športu dosiahnúť cca 10 mil. eur čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2015. Na to, aby SFZ mal
na tieto prostriedky zákonný nárok musí splniť povinnosti (najmä tie, ktoré sú uvedené v § 19-23
zákona o športe) a splniť aj ostatné povinnosti, ktorých nesplnenie môže mať za následok stratu
spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, ktorá sa predpokladá u každej športovej

organizácie zapísanej v IS športu, kým sa nepreukáže/nezistí opak. 
Strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov znamená zastavenie akýchkoľvek transferov
zo štátneho rozpočtu a nemožnosť uzavretia sponzorskej zmluvy. Spôsobilosť prijímateľa verejných
prostriedkov musia mať aj všetci členovia SFZ, ktorí majú dostať prostriedky zo štátneho rozpočtu
priamo alebo prostredníctvom SFZ alebo chcú mať možnosť uzavrieť zmluvu o sponzorstve
v športe a prijať sponzorské s daňovým benefitom pre sponzora. Do dobudovania IS športu sa
v súlade s § 99 ods. 2 druhá veta zákona o športe povinnosť zverejňovať údaje plní zverejnením
povinne zverejňovaných údajov na vlastnom webovom sídle povinnej športovej organizácie alebo
zverejnením údajov v IS národného športového zväzu (ISSF, resp. www.futbalnet.sk).
Prispôsobenie stanov SFZ a splnenie ďalších povinností vyplývajúcich zo zákona o športe je
potrebné vykonať do 30. júna 2016. Žiadosti o príspevok uznanému športu sa budú podávať do 30.
septembra 2016. Členovia VV SFZ obdržali tzv. tabuľku súladu, podľa ktorej je potrebné upraviť
stanovy športovej organizácie (SFZ), tak aby boli v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona
o športe.
Tabuľka suladu je verejne prístupná na stránke:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1taYauT9jYwjjhX_CZe-
PZwoejL6ITUeY6BLlXiCVLGs/edit?pref=2&pli=1#gid=2042955942

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o potrebe upravy predpisov SFZ v zmysle schváleného
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Informácia o príprave projektu reorganizácie sutaží SFZ

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval o stretnutí zástupcov SFZ s predstaviteľmi RFZ ohľadom navrhnutia nového modelu
súťaží II. a III. ligy.
Jednotlivých stretnutí sa zúčastňovali zástupcovia SFZ na čele s GS p. Jozefom Klimentom



a zástupcovia jednotlivých RFZ pod vedením predsedov RFZ aj za účasti zástupcov futbalových
klubov II. a III. ligy príslušných k danému regiónu. Každý zo zúčastnených mal priestor
na vyjadrenie svojho názoru k diskutovanej téme. 
Najviac diskutované návrhy na model sutaží SFZ a RFZ pre družstvá kategorie dospelých
hráčov:
Schéma č.1 
( 1 skupina II. ligy SFZ / 2 skupiny III. ligy (Z/V) SFZ / 2 samostatné súťaže IV. Ligy RFZ) 
- tento model súťaží by pozostával z jednej skupiny II. ligy s tým, že by na ňu nadväzovali dve
skupiny III. ligy  (Z/V) na úrovni SFZ a až potom následne štyri najvyššie regionálne súťaže IV.
ligy s priamym postupom víťazného FK
Schéma č.2  
( 1 skupina II. ligy / 4 samostatné regionálne súťaže III. ligy)
- tento model súťaže by sa pozostával z jednej skupiny II. ligy na úrovni SFZ s tým, že by na ňu
priamo nadväzovali štyri najvyššie súťaže III. ligy riadené regionálnymi FZ
Prezentované závery:

V závere každého rokovania bolo dohodnuté, že pre následnú prípravu a odsúhlasenie reorganizácie
budú realizované nasledovné kroky:
- informovať členov VV SFZ o stretnutiach s RFZ 
- pripraviť podklad/analýzu pre rokovanie pracovnej skupiny pre prípravu reorganizácie
(naplánovať zasadnutie skupiny najneskôr v mesiaci marec 2016) a odsúhlasiť návrh reorganizácie
pre II. ligu a nadväzné súťaže SFZ (najneskôr v mesiaci apríl 2016), 
- odsúhlasenie reorganizácie súťaží na Konferencii SFZ (najneskôr v mesiac máj 2016).
- za doriešenie detailov navrhovanej reorganizácie (termínová listina, hrací systém, pravidlá
postupov a zostupov, ...) bude zodpovedná pracovná skupina pre prípravu reorganizácie.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave projektu reorganizácie sutaží SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20: Informácia o priebehu a stave konania na orgánoch SFZ vo veci hráča Martina
Bukatu. 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že v ostatnom období bolo orgánom SFZ, doručené niekoľko podaní od hráča Martina
Bukatu v zastúpení Sports law and Arbitration, s.r.o. a futbalového klubu VSS Košice. Podania sa
týkali ukončenia zmluvného vzťahu medzi menovanými stranami. V súčasnosti  na jednotlivých
orgánoch SFZ prebieha v tejto veci nasledovné konanie:
1. Konanie na Disciplinárnej komisii SFZ 
a) dňa 19.8.2015 DK SFZ obdržala od klubu FC VSS Košice list označený ako "Reakcia,

vyjadrenie sa a žiadosti na konanie orgánov SFZ v súvislosti s vypovedaním zmluvy hráčom FC

VSS Košice, a.s. - Martinom Bukatom doručenej SFZ dňa 17.8.2015 a FC VSS Košice, a.s. dňa

18.7.2015". Na základe uvedeného listu, vec bola zaradená do programu na najbližšie rokovanie DK
SFZ dňa 20.8.2015. DK SFZ preskúmala dôvodnosť a opodstatnenosť daného listu (resp. nároku,
ktorého sa podávateľ žiadosti domáha) a oboznámila sa aj s priloženými listinnými dôkazmi. DK
SFZ konštatovala, že v uvedenej veci nemá právomoc konať, nakoľko daná vec nepatrí do jej
kompetencie. 

b) dňa 2.12.2015 DK SFZ obdržala od hráča Martina Bukatu, zast. Sports law and Arbitration, kde



uviedol, že podľa čl. 31/1b RAPP a čl. 13, 14 a 17 FIFA RSTP a judikatúry NDRC FIFA a CAS sa
neuhradenie finančných záväzkov klubu voči hráčovi za obdobie min. 3 mesiace považuje
za závažné porušenie zmluvy, ktoré zakladá oprávnený dôvod na ukončenie zmluvy. Hráč v tomto
podaní žiadal DK SFZ, aby uložila klubu podľa čl. 39/10 RAPP disciplinárne opatrenie podľa čl. 25
DP SFZ - zákaz prestupov na 2 celé po sebe nasledujuce registračné obdobia.

c) dňa 7.1.2016 sa klub FC VSS Košice, a.s., vyjadril, že uzatvorením dohody sa medzi hráčom
a klubom vytvoril jeden finančný záväzok, ktorý nahradil viaceré finančné pohľadávky z predošlého
obdobia, t. j. došlo k novácii záväzku a touto dohodou sa staršie záväzky medzi stranami zanikli
a boli nahradené novým jediným záväzkom tak, ako ho špecifikuje dohoda.

d) dňa 12.1.2016 sa hráč vyjadril, že argumentáciu klubu považuje za nesprávnu a účelovú. Zároveň
uviedol, že z hľadiska právneho posúdenia veci je irelevantné, že hráč a klub uzatvorili dohodu,
v ktorej určili splatnosť uznaného dlhu, nakoľko v čase jej uzatvorenia sa klub už dopustil
disciplinárneho previnenia, čo okrem iného klub potvrdil aj v uzatvorenej dohode, preto
z procesného hľadiska neexistuje žiadna prekážka na prerokovanie disciplinárneho previnenia
a zároveň zodpovednosť klubu za disciplinárne previnenie klubu nezanikla ani podľa čl. 42/1 DP
SFZ.

Konanie na DK SFZ v tejto veci stále prebieha.

2. Konanie Odvolacej komisii SFZ 

a) dňa 8.9.2015 obdržala OK SFZ list označený ako " žiadosť o preskúmanie postupu orgánu

Slovenského futbalového zväzu a žiadosť o rozhodnutie a nápravu protiprávneho stavu". Nakoľko
sa OK SFZ zvoláva ad hoc, žiadosť aj s priloženými prílohami bola odoslaná prostredníctvom
mailu predsedovi OK SFZ a členom OK SFZ (ďalej spoločne ako "členovia OK SFZ"), kde ich
tajomník OK SFZ žiadal o preskúmanie predmetnej žiadosti ako aj o uvedenie ich stanoviska.
Členovia OK SFZ sa po preskúmaní uvedenej žiadosti ako aj priložených listinných dôkazov
vyjadrili, že OK SFZ nemá právomoc vo veci konať, nakoľko voči úkonu matriky SFZ je zmysle
Registračného a prestupového poriadku SFZ (ďalej ako "RaPP") prípustný "opravný prostriedok"
vo forme sťažnosti voči matričnému úkonu (sťažnosťou sa následne zaoberá Matričná komisia
SFZ). Predmetnú žiadosť odporučili postúpiť na Matričnú komisiu SFZ, nakoľko voči matričnému
úkonu neboli vyčerpané všetky "opravné prostriedky", ktoré sú prípustné voči matričnému úkonu
(sťažnosť).

b) dňa 30.10.2015 podal klub voči rozhodnutiu Matričnej komisie (viď nižšie) v ktorom uviedol, že
výpoveď podaná hráčom bola MK SFZ označená ako výpoveď, ktorá nebola podaná v súlade
so zmluvou. Zároveň žiadal zmeniť stanovisko MK SFZ tak, že určí, že  hráč je hráčom klubu
a zároveň určí, že výpovedná doba neplynie od 01.09.2015 na základe výpovede, ktorá bola podaná
v rozpore so zmluvou, príp. aby rozhodnutie zrušila a vrátila vec na ďalšie konanie. Dňa 10.11.2015
prijala OK SFZ na svojom zasadnutí rozhodnutie, ktorým zrušila rozhodnutie MaK SFZ a vrátila jej
vec na ďalšie konanie. V tomto rozhodnutí OK SFZ uviedla aj usmernenie pre MaK SFZ a jej
ďalšie rozhodnutie. OK SFZ vo svojom rozhodnutí následne odôvodnila, že pokiaľ neexistovala
riadna výpoveď zmluvy hráča ako samostatný právny úkon - týmto nebolo podanie z 12.08.2015,
lebo ani hráč sa podľa neho nesprával do uplynutia výpovednej doby (od 01.09.2015
do 31.10.2015), nemohlo dôjsť k nastúpeniu účinkov plynutia výpovednej doby od 01.09.2015
z neexistujúcej výpovede.

3. Konanie na Matričnej komisii SFZ 
a) dňa 22.9.2015 zasadala Matričná komisia SFZ, ktorá sa týmto prípadom zaoberala
na predmetnom zasadnutí. MK SFZ prijala rozhodnutie, ktoré však bolo podmienené upravením



tohto rozhodnutia hlasovaním per rollam,. Hlasovanie per rollam sa uskutočnilo schválené
v nasledovnom znení “Na základe podnetu OK SFZ zo dňa 11.09.2015 vo veci postúpenia sporu

hráč vs. klub MK SFZ a po preskúmaní podkladov MK SFZ konštatuje, že zmluva nebola

vypovedaná v zmysle čl. 5 predmetnej zmluvy to je, že hráč nemôže ukončiť zmluvy okamžitou

výpoveďou. Na základe uvedenej skutočnosti ukladá matrike SFZ zmeniť status hráča z amatéra

Na profesionála, to je zaznačiť pôvodné trvanie zmluvy do ISSF. Zároveň MK SFZ konštatuje, že

výpoveď zaslanú hráčom považuje za platnú a že dvojmesačná výpovedná lehota začína plynúť

dňom 01.09.2015.”

Konanie na MaK SFZ prebieha. Mak SFZ na svojom zasadnutí dňa 26.1.2016 prijala uznesenie, kde
požiadala LPEK SFZ o výklad ustanovenia RaPP.

4. Konanie na Rozhodcovskom sude SFZ
a) dňa 10.12.2015 podal hráč, zast. Sports Law and Arbitration, s.r.o., podanie na RS SFZ, kde
žiadal:
- preskúmanie rozhodnutia OK SFZ z 10.11.2015, č. k. OK/8/2015
- pozastavenie účinnosti napadnutého rozhodnutia predbežným opatrením
- začatie zmierovacieho konania
Vo veci sa uskutoční stretnutie predsedníctva RS SFZ, nakoľko sa jedná o závažný spor vedený
na viacerých orgánoch SFZ a je potrebné dohodnúť jednotný postup SFZ pri jeho konaní.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a stave konania na orgánoch SFZ vo veci
hráča Martina Bukatu.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 21: Informácia o odohraných zápasoch mládežníckych reprezentačných družstiev SR
za rok 2015. 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
poskytol prostredníctvom prehľadnej tabuľky informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných
družstiev SR za rok 2015.





SR 17 postupila do Elite round z prveho miesta .

Dalsia faza K ME: 24. - 29. 3. 2016: Nemecko, Holandsko, Bulharsko 







Dievčenská SR 19 nehrá K ME, nakoľko záverečný turnaj ME usporiada Slovensko

v termíne: 19. - 31.7.2016. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch mládežníckych
reprezentačných družstiev SR 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 22: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrhy RFZ na udelenie odznakov SFZ pri
príležitosti životných jubileí funkcionárov a za ich prínos pre rozvoj futbalu v regiónoch. Členovia 

VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku pre Petra Čerevku.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku pre Ivana Grofa. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 23:  Schvaľovanie návrhu na prijatie uchádzačov na školenie trénerov licencie UEFA
PRO 2016/17 a UEFA A 2016. 

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
informoval, že dňa 28. januára 2016 sa v Senci uskutočnili prijímacie skúšky na školenie trénerov
licencie UEFA PRO 2016/17. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo celkovo 14 trénerov, z toho 2 tréneri
z Českej republiky. Skúšobná komisia v zložení pp. Greguš Ján – Technický riaditeľ, Kozák Ivan –
prezident ÚLK, Lešický Milan – VV SFZ, Pakusza Zsolt – manažér vzdelávania, Tarkovič Štefan –
lektor SFZ, navrhuje prijať 12 uchádzačov. Tréner Kolínek Jaroslav nesplnil podľa UEFA
konvencie (2015 edícia) kritéria písomnej skúšky. Zúbek Marek splnil kritéria, ale na základe UEFA
konvencie môže SFZ prijať len 10% zahraničných študentov. 

Skúšobná komisia navrhla na základe výsledkov prijímacích skúšok prijať následovných
uchádzačov licencie UEFA PRO 16/17: 
Pavlík Jozef, Dostálek Richard (ČR), Németh Szilárd, Dojčan Jozef, Hrnčiarik Pavol, Kozák
Ján ml., Kramlík Dušan, Karhan Miroslav, Varga Stanislav, Želinský Martin, Veselý
Vladimír, Kukulský Jozef.

O deň neskôr, 29. januára 2016 sa uskutočnili v Senci prijímacie skúšky na školenie trénerov UEFA
A licencie 2016. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 15 trénerov. Deväť trénerov splnilo podmienky
pre prijatie bez prijímacích skúšok, na základe ich profesionálnej hráčskej kariéry. Komisia
v zložení pp. Greguš Ján – Technický riaditeľ, Lešický Milan – VV SFZ, Mertinyák Michal –
Výkonný riaditeľ ÚLK, Pakusza Zsolt – Manažér vzdelávania, Rosinský Ján – Lektor SFZ,
navrhuje prijať celkovo 22 uchádzačov. Prijímacie skúšky nesplnili Čekan Ľubomír, Polák Ján.

Skúšobná komisia navrhla na základe výsledkov prijímacích skúšok prijať následovných
uchádzačov licencie UEFA A 2016: 
Bíly Rudolf, Molčan Dušan, Urgela Rastislav, Sedláček Sergej, Tomko Peter, Šuhaj Pavol,
Nemčík Marcel, Sukeník Jaroslav, Berník Matej, Simoes Xavier, Dargaj Jaroslav, Kiss Igor,
Balla Vojtech, Bartoš Tomáš, Gašparík Michal, Kováč Pavel, Majerník Peter,  Pavlus Pavol,
Pečalka Mário, Poljovka Martin, Raška Martin, Zábavník Radoslav.  

VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie uchádzačov na školenie trénerov licencie UEFA PRO
2016/17 a UEFA A 2016.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 24:  Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového
poriadku SFZ.

Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo členovi VV SFZ za legislatívno-právne
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý informoval, že návrh na zmenu a doplnenie Registračného
a prestupového poriadku SFZ (tzv. malá novela RaPP) vzišiel z pracovného stretnutia konaného dňa
02.02.2016 na pôde SFZ za účasti prezidenta SFZ, prezidenta ÚLK, generálneho sekretára SFZ
a člena výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky.
Členovia pracovnej skupiny dospeli ku konsenzuálnemu pohľadu na vec, ktorý zohľadňuje
požiadavky na vyššiu/elitnú úroveň 1. ligy ale aj 2. ligy (najmä po jej zúžení na 16 klubov)
a zároveň aj garanciu tejto vyššej úrovne (ponechaním zábezpeky v 1. lige, resp. v nižšej sume aj
v 2. lige) a zároveň by sa mala otvoriť možnosť pre kluby 3. ligy a prípadne aj nižších súťaží
uzavrieť s hráčmi zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa nového zákona o športe
s benefitmi v podobe neplatenia sociálnych odvodov a platenia zdravotných odvodov v minimálnej
výške (60,- eur si platí zdravotné poistenie hráč). Tento stav bude podľa zákona o športe trvať 3
roky, do 31.12.2018.
Ďalším podstatným dôvodom pre zmenu v pravidlách RaPP upravujúcich zábezpeku je, že zmluvu
o amatérskom vykonávaní športu pri splnení podmienok podľa § 4 ods. 4 podľa nového zákona
o športe je možné uzatvoriť iba s dojednanou odmenou neprevyšujúcou výšku minimálnej mzdy, t.
j. 405,- eur. Pri vyššej odmene hráča, ktorý vykonáva šport závislým spôsobom už pôjde
o naplnenie znakov zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Výsledkom rokovania sú nasledovné závery a postupy z nich vyplývajúce:

1. Zábezpeka ostáva v 1. Fortuna lige bez zmeny, t. j. podľa čl. 24 ods. 6 je to 30.000,-
eur. 

2. Zábezpeka v 2. DoxxBet lige sa zníži z 20.000,- eur na polovicu, t. j. na 10.000,- eur
a v sutažiach od 3. ligy nižšie sa zruší uplne.

Na základe vyššie uvedeného predkladám nasledovnú úpravu čl. 24 ods. 5 – 7 RaPP:

V čl. 24 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a má na účte SFZ zloženú zábezpeku podľa odseku 6.“
V čl. 24 ods. 6 sa na začiatok dopĺňa veta: „Klub, ktorý je účastníkom I. a II. Ligy, môže s profesi-
onálom uzatvoriť zmluvu, len ak má na účte SFZ zloženú zábezpeku.“ 
V čl. 24 ods. 6 v tabuľke sa suma „20.000,- EUR“ mení na „10.000,- EUR“. Vypúšťa sa „III. Liga –
10.000,- EUR, ostatné súťaže – 5.000,- EUR“.
V čl. 46 sa upraví dátum účinnosti odo dňa schválenia zmeny VV SFZ.

Navrhovaná „malá novela“ RaPP by mala byť účinná dňom schválenia VV SFZ, a tým sa umožní aj
klubom od II. ligy nižšie od 04.02.2016 uzatvárať zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
podľa nových pravidiel, t. j. bez požiadavky v zmysle pôvodného znenia čl. 24 ods. 6 RaPP.

VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0

Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 25: Diskusia.



Podnet od Revíznej komisie SFZ

Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ:

Informoval, že od predsedu Revíznej komisie SFZ bola členom VV SFZ doručená „Žiadosť
o vyjadrenie“ vo veci prijatia za riadneho člena a právno-organizačnej zmeny týkajúcej sa klubu
OFC Russel Gabčíkovo.
Išlo o zaslanie dvoch následujúcich otázok:
1. „Bolo na VV SFZ pri prijímaní riadneho člena SFZ – OFC Russel Gabčíkovo predložené
stanovisko VV ZsFZ?“

2. „Bolo na VV SFZ pri schvaľovaní právno-organizačných zmien v kluboch TJ Gabčíkovo
a OFC Russel Gabčíkovo predložené stanovisko VV ZsFZ?“

K obom otázkam zaznelo nasledovné stanovisko:
Na základe aktivity predsedu ZsFZ p. Ladislava Gádošiho, ktorý v priebehu začiatku jesennej časti
súťažného ročníka 2015/16 požiadal o hlasovanie per rollam vo veci prijatia klubu OFC Russel
Gabčíkovo za člena SFZ a zároveň vo veci právno-organizačnej zmeny, boli všetky potrebné
podklady pre hlasovanie zaslané Matrike SFZ. Nakoľko predmetný návrh pred hlasovaním osobne
odkomunikoval predseda ZsFZ v sídle SFZ, postupovalo sa rovnako ako v iných prípadoch pri
hlasovaní per rollam. To znamená, že členom VV SFZ bol zaslaný návrh s informáciou, kto je
predkladateľom a krátkym zdôvodnením návrhu. Podklady k hlasovaniu v prípade prijatia za
riadneho člena a právno-organizačnej zmeny archivuje v sídle SFZ Matrika. Keďže za ostatných 5
rokov bolo prijatých (na riadnom zasadnutí alebo spôsobom per rollam) viac ako 800 uznesení,
ktoré navrhli členovia VV SFZ (vrátane predsedu ZsFZ) a doposiaľ žiadne z nich nebolo napadnuté,
nebol dôvod ani v tomto prípade spochybniť autoritu predsedu regiónu v tom, či bol
informovaný/oboznámený jeho orgán (VV ZsFZ) o jeho návrhu. 
Členovia VV SFZ pri hlasovaní per rollam vo veci prijatia klubu OFC Russel Gabčíkovo za člena
SFZ a vo veci právno-organizačnej zmeny vychádzali zo všetkých dostupných informácii a v tom
čase doručených podkladov. Niekoľko dní po skončení hlasovania per rollam sa uskutočnilo v sídle
SFZ stretnutie za účasti GS SFZ, predsedu ZsFZ, zástupcov klubov FK Gabčíkovo a OFC Russel
Gabčíkovo, predsedu ObFZ Dunajská Streda, na ktorom sa všetky strany jednomyseľne zhodli, že
postup s hlasovaním per rollam bol správny, najmä s prihliadnutím na fakt, že išlo o časovú tieseň,
keďže hrozila tretia kontumácia v súťaži pre OFC Russel Gabčíkovo, čo by v zmysle Súťažného
poriadku SFZ čl.12, ods. 1 znamenalo, že riadiaci orgán by klub zo súťaže vylúčil.

VV SFZ pri prijímaní za riadneho člena SFZ postupuje vždy v súlade s platnými predpismi SFZ,
najmä však stanovami SFZ, ako predpisu najvyššej právnej sily v rámci právnych predpisov SFZ,
ktoré podmienky a postup prijatia za riadneho člena SFZ upravujú v čl. 24 ods. 2 a 3 a čl. 28 ods. 1
a nasledovných ustanovení stanov SFZ.
 
Podľa čl. 24 ods. 2 stanov SFZ:
„Podmienky a postup prijatia za člena SFZ stanovujú tieto stanovy a osobitný predpis schválený

výkonným výborom.”

 
Podľa čl. 24 ods. 3 stanov SFZ:
“O prijatí za člena SFZ, o pozastavení členstva v SFZ alebo o vylúčení člena zo SFZ rozhoduje

príslušný orgán SFZ v súlade s týmito stanovami a ostatnými predpismi SFZ.”

 
Podľa čl. 28 ods. 1 stanov SFZ:
“O prijatí za riadneho člena SFZ rozhoduje výkonný výbor po tom, čo žiadateľ o riadne členstvo

splní podmienky uvedené v odseku 4 a 5.”

 
Podľa čl. 28 ods. 5 písm. m.) stanov SFZ:
“K prihláške podľa odseku 4 musí žiadateľ povinne priložiť nasledujúce dokumenty… súhlasné



stanovisko oblastného futbalového zväzu príslušného podľa miesta domáceho ihriska súťažiaceho

družstva k prijatiu za riadneho člena SFZ.”

Jedna z obligatórnych podmienok kladených v čl. 28 ods. 5 stanov SFZ, že žiadateľ prikladá aj
súhlasné stanovisko oblastného futbalového zväzu, spočíva v tom, že odporúčanie na prijatie za
člena SFZ dáva ten oblastných futbalový zväz, do ktorého jurisdikcie budúci riadny člen patrí.
Predpokladaným účelom normotvorcu v tomto smere bolo vymedzenie takej podmienky, aby každý
oblastný futbalový zväz mal vedomosť o prijatí nového riadneho člena. Existencia súhlasného
stanoviska oblastného futbalového zväzu Dunajská Streda zakladá dôvodnosť prijatia OFC Russel
Gabčíkovo ako riadneho člena SFZ splnením jednej z obligatórne kladených podmienok v zmysle
čl. 28 ods. 5 stanov SFZ.
 Aj na základe názorových rozdielov týkajúcich sa výkladu predmetného ustanovenia, že z dikcie
tohto ustanovenia stanov SFZ sa výslovne nekladie taká povinnosť, aby budúci riadny člen dostal
legitimitu od najvyššieho exekutívneho orgánu oblastného futbalového zväzu, nakoľko za oblastný
futbalový zväz koná len jeho predseda, ako jeho štatutárny zástupca zastupujúci aj záujmy
oblastného futbalového zväzu navonok, a teda aj vo vzťahu k SFZ. V tejto súvislosti teda VV SFZ
uvádza, že za súhlasné stanovisko dané oblastným futbalovým zväzom v zmysle čl. 28 ods. 5 písm.
m.) stanov SFZ považuje také stanovisko, ktorého prejav vôle je vykonaný zo strany predsedu
daného oblastného futbalového zväzu ako štatutárneho zástupcu, aj keď sa nevylučuje to, že
odporúčanie najvyšším exekutívnym orgánom oblastného futbalového zväzu by v konečnom
dôsledku mohlo mať väčšiu odporúčaciu silu pri prípadoch, kde by vznikali značné názorové
rozdiely a viedlo by to k nejednoznačnému rozhodnutiu VV SFZ. Takéto rozhodnutie najvyššieho
exekutívneho orgánu oblastného futbalového zväzu však nemá záväzný charakter a podkladom pre
rozhodnutie VV SFZ bude vždy slúžiť pri aktuálnej právnej úprave iba súhlasné stanovisko
oblastného futbalového zväzu podpísané jeho predsedom.
     

 Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 3. februára 2016 v Bratislave:

Uznesenie č. 01/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.

T: ihneď
Z: Ján Kováčik
    Jozef Kliment 

Uznesenie č. 02/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 03/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR A.
2) VV SFZ schvaľuje návrh dodatku zmluvy medzi SFZ a reprezentačným trénerom SR A.

T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 04/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21.

T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 05/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu zo stretnutia prezidentov a generálnych sekretárov
členských krajín UEFA.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na podporu Gianniho Infantina za prezidenta FIFA. 



T: ihneď
Z: Ján Kováčik

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

Uznesenie č. 07/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zámenu pozemkov medzi SFZ a TATRASUN, s.r.o. za účelom
budovania NTC Poprad v súlade so zmluvou o spolupráci medzi SFZ a Mestom Poprad, konkrétne:
zámenu nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenského futbalového zväzu, Trnavská cesta 100, 821 01
Bratislava - Ružinov (LV č. 2127) v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad, a to: 
• pozemku parc. č. KN-C 286/26, ostatná plocha, o výmere 1156 m2, ktorý vznikol na základe
geometrického plánu č. 36444499-24/2016 vypracovaného dňa 5.2.2016 spoločnosťou Globing
Poprad s.r.o., Ing. Jurajom Kubičárom a overeného Okresným úradom Poprad, katastrálnym
odborom dňa 9.2.2016 pod č. G1-66/16, odčlenením od pôvodného pozemku parc. reg. „C“ č.
286/1, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 12529 m2 zapísaného na LV č. 2127; hodnota
nehnuteľnosti bola stanovená dohodou zmluvných strán na sumu: 25.000,- EUR, 
za nehnuteľnosti vo vlastníctve TATRASUN, s.r.o., Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad (LV č.
1795) v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad, a to: 

• pozemku parc. č. KN-C 238, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2

• pozemku parc. č. KN-C 239, ostatná plocha o výmere 511 m2

• stavby „sklad náradia s garážou“, súpisné č. 4728, druh stavby: iná budova, postavená 

na pozemku parc. č. KN-C 238; hodnota nehnuteľností bola stanovená dohodou zmluvných strán
na sumu: 25.000,- EUR, bez nároku na peňažný doplatok za zámenu nehnuteľností.  

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 08/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou
v rámci investičného programu UEFA HatTrick.
2) VV SFZ ukladá vybraným prijímateľom investičného programu HatTrick vyjadriť sa
k stanoveným podmienkam SFZ a zároveň predložiť záväzné stanovisko o pokračovaní v projekte.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 09/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na obstaranie ekonomického informačného systému, výpočtovej techniky
spoločnosti SAP a financovanie cez úverovú linku SLSP.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 10/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov reprezentačných výberov mládeže
Slovenska – jar 2016.

T: ihneď



Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 11/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže Slovenska – jar 2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 12/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na úpravu termínovej listiny súťaží žien v jarnej časti súťažného ročníka
2015/16.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 13/16 VV SFZ:
1) VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
na marcové zasadnutie.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ doplniť návrh organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.
o konkrétne mená na jednotlivých pozíciach.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ pripraviť porovnanie nákladov pri náraste počtu pozícii v návrhu
organizačnej štruktúry SFZ a SFZ Marketing, s.r.o.   

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 14/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie výkonnosti rozhodcov, asistentov rozhodcov a PR SFZ
za jesennú časť súťažného ročníka 2015/2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 15/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti delegátov stretnutia SFZ za jesennú časť súťažného
ročníka 2015/2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 16/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na úhradu semináru pre hlavných usporiadateľov, bezpečnostných
manažérov a koordinátorov pre styk s fanúšikmi futbalových klubov FL a DL v zmysle čl. 38 ods. 6
Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 17/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o potrebe úpravy predpisov SFZ v zmysle schváleného
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 18/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave projektu reorganizácii súťaží SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 19/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a stave konania na orgánoch SFZ vo veci hráča
Martina Bukatu.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment



Uznesenie ¨ . 20/16 VV SF1:
yV SEZ berle na vedomlc inlbrmÆciu o odohranCh z pasoch reprezen(ačn ch clru stiev SR za rok
2015

Uzncsenie ¨ . 2 1/16 VV SEZ:
I ) yV SEZ schva uje udclenie zlatØho odznaku pre Petra ¨ erevku.
2) VV SEZ schvaVuje udelcnie striebonØhu odznaku pre Ivana Gr fa.

 : ihned 
Z: Jozef Klimenl

I ned 

Uznesenie ¨ . 22/16 Vy SF1:
Z: Jozef Kliment

yv SEZ schva uje nÆvrh na prijatie uchœdzačov na  kolcnie trØnerov liceneie UEFA PRO 2016/17
a ¯ !EEAA2OI6.

Uznesenie ¨ . 23/16 VV SF1:

T: ihne 
Z: Jozef Kliment

Vy SEZ scliva uje nÆvrh nu zmenu a doplnenie RegistračnØho a preslupovØho poriadku SEZ.

1 : ihne 
Z: Jozef Kliment

Verifikoval:

Jozef Kliment
prœvnv ektov lnaI1a?` r SEZ generœlny sekretœr SPZ


