
Zápisnica č. 08/16 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 6. októbra
2016 v Bratislave.

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

Ospravedlnení: Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Jozef Paršo – zástupca amatérskeho futbalu, predseda SsFZ
Milan Lešický – zástupca trénerov

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – kontrolór SFZ
František Laurinec – člen VV UEFA
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ

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

a modernizácie futbalových štadiónov.
5. Schvaľovanie návrhu na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní výstavby  

futbalovej akadémie v Dunajskej Strede.
6. Informácia o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného

z programu UEFA HatTrick IV.
7. Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ.
8. Schvaľovanie návrhu nominačnej listiny FIFA rozhodcov na rok 2017.
9. Schvaľovanie návrhu Štatútu reprezentanta SR vo futbale.
10. Schvaľovanie návrhu na úpravu Registračného formulára riadneho alebo 

pridruženého člena.
11. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného 

systému mládeže.
12. Schválenie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného 

systému SFZ (vydanie 2015).
13. Správa o UEFA compliance audite a audite SGS licenčnej administratívy SFZ.
14. Informácia o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému

v podmienkach SFZ.
15. Schvaľovanie návrhu výšky sumy ako spoluúčasti na financovanie konferencie

s názvom "Spoločenský boj proti diváckemu násiliu 2016“, v zmysle čl. 38 ods. 6
Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.

16. Schvaľovanie návrhu na prevod nehnuteľností zo Slovenského združenia telesnej 
kultúry v likvidácii na SFZ.



17. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
18. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 

september 2016.
19. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 

zasadnutiami VV SFZ.
20. Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu
zasadnutia.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení vykonal GS SFZ Jozef Kliment. 

Uznesenie č. 06/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie 
a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ predlžuje termín 30. november 2015 (prijatý uznesením č. 140/15 VV SFZ) na 
uzatvorenie zmlúv o spolupráci medzi SFZ a subjektami, ktoré majú odsúhlasený projekt výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov svojimi orgánmi (mestské zastupiteľstvá v 
prípade miest resp. predstavenstvá v prípade spoločností), no doposiaľ tieto zmluvy neuzatvorili, na
termín 31. marec 2016.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
Na splnenie úlohy je potrebné ešte uzatvorenie zmluvy o spolupráci so subjektom z Banskej 
Bystrice, ostatné zmluvy sú medzi SFZ a subjektami projektu uzatvorené. 
Informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových 
štadiónov je zaradená na zasadnutí ako samostatný bod programu.

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

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Registračný formulár riadneho alebo pridruženého člena a ostatné formuláre SFZ v zmysle znenia 
nových stanov SFZ schválených 3. júna 2016 boli predložené na zasadnutí ako samostatný bod 
programu.



Uznesenie č. 105/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zrušenie Matričnej komisie SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm. s) 
stanov SFZ.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť, aby poveril matriku SFZ úkonmi, ktoré doteraz vykonávala 
MaK SFZ.
3) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť, aby zabezpečil novelizovanie predpisov SFZ týkajúcich sa 
právomocí a povinností MaK SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.

Uznesenie č. 115/16 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2)  VV SFZ schvaľuje deň 31. marec 2017 za konečný termín na predloženie dokumentácie
k vydaniu stavebného povolenia a deň 30. jún 2017 za konečný termín na predloženie 
dokumentácie k zahájeniu stavebných prác pre partnerov, ktorý majú podpísanú so SFZ zmluvu
o spolupráci v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. V tejto 
súvislosti zároveň schvaľuje posunutie uvedených termínov o 3 mesiace pre štadión v meste Banská
Bystrica, v ktorom ide o projekt atleticko-futbalového štadióna a jeho vlastníkom je Ministerstvo 
obrany SR.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
V texte uznesenia sú konečné termíny 31. marec 2017 a 30. jún 2017 na splnenie úlohy.

Uznesenie č. 125/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje deň 24. november 2016 za konečný termín na zasielanie prihlášok pre dejisko
finále Slovnaft Cup-u ročníka 2016/2017.
2) VV SFZ schvaľuje minimálne požiadavky na infraštruktúru, ktorú by mal spĺňať futbalový 
štadión na finále Slovnaft Cup-u ročníka 2016/2017. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
Konečný termín na zasielanie prihlášok pre dejisko finále Slovnaft Cup-u ročníka 2016/2017 je 24. 
november. Doposiaľ nebola SFZ doručená žiadna prihláška.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Informácia zo zasadnutia VV UEFA.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí člena VV UEFA p. Františka 
Laurinca, ktorý informoval o podstatných náležitostiach zasadnutia VV UEFA, ktoré sa konalo
v septembri.
Informoval o mimoriadnom zasadnutí kongresu UEFA, ktorého hlavným bodom bola voľba nového
prezidenta UEFA. Stal sa ním Slovinec Aleksander Čeferin.
Svojho jediného súpera, Holanďana Michaela van Praaga, zdolal pomerom hlasov 42:13. Nikto z 55
delegátov sa nezdržal hlasovania. Každý delegát XII. mimoriadneho kongresu v Aténach mal jeden 
hlas; víťaz musel získať v prvom kole absolútnu väčšinu, čiže minimálne o jeden hlas viac, ako je 
polovica pléna, v prípadných nasledujúcich kolách stačila jednoduchá väčšina.



Čeferin pred voľbami vyslovil sklamanie, že UEFA podľahla tlaku veľkoklubov a priznala právo 
štyroch miesteniek priamo v hlavnej fáze španielskej, anglickej, nemeckej aj talianskej lige, aby 
zabránila utvoreniu konkurenčnej Super Ligy. Aj tým si naklonil na svoju stranu predstaviteľov z 
menších zväzov.
Nový formát Ligy majstrov by mal začať ročníkom 2018/19 a bude zavedený na skúšobný trojročný
cyklus. Príjem UEFA bol za predchádzajúcu edíciu Ligy majstrov na úrovni 2.3 miliardy eur,
v rámci nového formátu sa počíta s ďalším navýšením zhruba o 900 miliónov eur získaných
z televíznych a marketingových práv.
VV UEFA na svojom zasadnutí rozhodol aj o dejiskách finále Ligy majstrov, Európskej ligy a Super
Cup-u:
Finále LM 2018 -  Kyjev (Ukrajina)
Finále Európskej ligy 2018 – Lyon (Francúzsko)
Finále Super Cup 2018 – Tallin (Estónsko)

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: 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 v období medzi 
riadnymi zasadnutiami VV SFZ v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových 
štadiónov:

1. Naďalej pokračujú práce na realizácii výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových 
štadiónov v Žiline, Dunajskej Strede a Žiari nad Hronom.

2. Bola podpísaná Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii, modernizácii a výstavbe futbalového 
štadióna v Prešove medzi SFZ a  Futbal Tatran Arena, s.r.o.

3. Bol podpísaný 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 bolo definitívne 
Mesto Sereď v danom projekte nahradené Mestom Michalovce.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Schvaľovanie návrhu na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní výstavby  
futbalovej akadémie v Dunajskej Strede.



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi 
Dedíkovi, ktorý predstavil návrh spolupráce v projekte výstavby futbalovej akadémie v Dunajskej 
Strede. Tá bude základom pre ďalšiu spoluprácu pri dobudovaní, prevádzke a využití futbalovej 
akadémie zo strany SFZ pre potreby reprezentačných výberov všetkých vekových kategórií, vrátane
A-tímu.
Zámery a ciele projektu:
Zámerom projektu spolupráce SFZ a Futbalovej Akadémie mládeže v Dunajskej Strede je na jednej 
strane finančná podpora výstavby a dobudovania infraštruktúry futbalovej akadémie zo strany SFZ 
a na strane druhej zo strany partnera zabezpečenie výchovy talentovanej mládeže, potenciálnych 
futbalových reprezentantov, ako aj poskytnutie futbalovej infraštruktúry, ostatných športovísk
a zázemia pre potreby reprezentačných výberov SR vo futbale, a to od mládežníckych kategórií až 
po seniorský A-tím.
Poskytnutie finančnej podpory zo strany SFZ:

Účel finančnej podpory

- výstavba a dobudovanie futbalovej infraštruktúry

Zdroj finančných prostriedkov

- investičného program FIFA FORWARD

Suma finančného príspevku na rok 2016

- 500.000,- EUR

Následne sa bude SFZ podieľať aj na dobudovaní futbalovej infraštruktúry a jej prevádzke v rokoch
2017 až 2021, a to zo zdrojov investičného programu FIFA FORWARD. Celkový rozpočet výstavby
futbalovej akadémie tvorí suma cca. 9,3mil. EUR. 
Poskytnutie infraštruktúry zo strany partnera:
Partner poskytne SFZ na dobu 20 rokov bezodplatne priestory a infraštruktúru (futbalové ihriská, 
ostatné športoviská, ubytovacie a regeneračné kapacity, zázemie) Futbalovej Akadémie mládeže
v Dunajskej Strede na účel:
- tréningové zrazy, kempy a sústredenia ženských a mládežníckych reprezentácií SR
- organizácia priateľských medzištátnych stretnutí ženských a mládežníckych reprezentácií SR
- tréningové zrazy a sústredenia reprezentácie SR A

Rozsah bezodplatného poskytnutia priestorov a infraštruktúry futbalovej akadémie bude stanovené 
zmluvou o spolupráci medzi SFZ a partnerom. SFZ bude partnerovi hradiť všetky poskytované 
služby, vrátane energií, na základe stanoveného cenníka, ktorý bude tvoriť prílohu zmluvy
o spolupráci.

Na základe úspešnej realizácie tohto projektu tak bude SFZ pri využití jestvujúcej infraštruktúry 
NTC Senec a NTC Dunajská Lužná konečne schopný zabezpečiť adekvátne a kvalitné podmienky 
pre športovú prípravu reprezentačných výberov SR v regióne Západ. Zároveň je výhodou tejto 
spolupráce aj lokalita futbalovej akadémie, ktorá je pomerne dobre dostupná z Bratislavy, resp.
z letiska M.R. Štefánika. 

Časový harmonogram výstavby futbalovej akadémie:

Rok 2016 

- už vybudované 4 ihriská (1 x s umelou trávou, 3 x s prírodnou trávou, z toho 2 ihriská spojené, 
vrátane umelého osvetlenia)

- prebieha výstavba 2 ihrísk s prírodnou trávou a ďalších športovísk

- plánovaná výstavba ďalších 2 ihrísk s prírodnou trávou

Rok 2017



- vybudovanie zázemia (hlavná budova, šatne, regenerácia, administratíva, zdravotné oddelenie), 
časť parkovísk a ďalšia športová infraštruktúra

Rok 2018

- dobudovanie zvyšných ihrísk a okolitej infraštruktúry

Marketingová a PR spolupráca:
Partner bude v súvislosti s realizáciou výstavby, budovania a následnej prevádzky futbalovej 
akadémie prezentovať, že SFZ je partnerom projektu, a že projekt je financovaný z investičného 
programu FIFA FORWARD. SFZ bude pri využívaní infraštruktúry futbalovej akadémie
pre potreby reprezentačných výberov SR uvádzať, že je partnerom projektu Futbalovej Akadémie 
mládeže v Dunajskej Strede.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní výstavby futbalovej 
akadémie v Dunajskej Strede.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 8
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 2 (P. Halabrín, V. Ondrejka)
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 6: Informácia o realizácii 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 informoval o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou (ďalej v texte len 
„UT“) financovaného z programu UEFA HatTrick IV.
Členov VV SFZ oboznámil s nasledujúcimi skutočnosťami:

1. V dňoch 22.-23.9.2016 sa konala návšteva konzultanta UEFA pre umelé trávniky p. Kellera, ktorej 
cieľom bola obhliadka prebiehajúcej realizácie výstavby ihrísk s UT (mestá Vysoké Tatry, Stará 
Ľubovňa a Stupava) spojená s konzultáciou a schválením projektovej dokumentácie k projektom 
v ďalších mestách (Krásno nad Kysucou, Kysucké Nové Mesto, Snina, Dvory nad Žitavou 
a Trebišov).

2. Projekt výstavby ihriska s UT v Stupave bude realizovaný spoločnosťou SPORT REAL (dodávateľ 
trávnika – LIMONTA) a práce by mali boli ukončené ešte v tomto roku. Aktuálne prebieha 
realizácia spodnej stavby diela.

3. Projekt výstavby ihriska s UT vo Vysokých Tatrách bude realizovaný spoločnosťou SPORT REAL 
(dodávateľ trávnika – LIMONTA) a práce by mali byť zahájené hneď po podpise nájomnej zmluvy 
medzi SFZ a Mestom Vysoké Tatry. Návrh nájomnej zmluvy, ktorý vychádza zo Zmluvy o budúcej 
nájomnej zmluvy na ihrisko s UT zo dňa 27.5.2016, schválenej VV SFZ 24.5.2016, Vám 
predkladáme v prílohe tohto materiálu. Aktuálne bola ukončená realizácia spodnej stavby diela
na náklady Mesta Vysoké Tatry ako prenajímateľa. Spolu s realizáciou inštalácie umelého trávnika 
bude prebiehať aj vybudovanie umelého osvetlenia ihriska na náklady SFZ ako nájomcu.

4. Projekt výstavby ihriska s UT v Starej Ľubovni bude realizovaný spoločnosťou SPORTECH CZ 
(dodávateľ trávnika – POLYTAN) a ukončenie prác je plánované ešte v tomto roku. Aktuálne bola 
zahájená realizácia spodnej stavby diela.

5. Konzultant UEFA upozornil pri obhliadke už realizovaných ihrísk s UT v Bratislave – Petržalke
a Považskej Bystrici na nedostatočnú starostlivosť a údržbu ihrísk, čo môže mať do budúcna dopad 
nielen na ich kvalitu a opotrebenie, ale aj na záruku zo strany dodávateľa.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou 
financovaného z programu UEFA HatTrick IV.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
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.
Podľa čl. 45 ods. 1 Stanov SFZ zostaví generálny sekretár program na základe návrhov výkonného 
výboru, 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.
Podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia 
konferencie.
Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 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 najneskôr na svojom zasadnutí, na ktorom
rozhodne o zvolaní 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 18. novembra 2016 v Poprade. Predbežný program 
konferencie generálny sekretár  predložil v tejto podobe:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle stanov a správy mandátovej
komisie)

2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií 
konferencie

3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky)
5. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

futbalových štadiónov
6. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ
7. Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, 

pridružených a individuálnych členov SFZ
8. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ 
9. Diskusia
10. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 18. november 2016
v Poprade.
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 31. 
októbra 2016 mená členov návrhovej a mandátovej komisie.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0



Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu nominačnej listiny FIFA rozhodcov na rok 2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že ide o bod, ktorý bol pôvodne zaradený
na hlasovanie per rollam č. 10/16 v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ. Keďže FIFA 
rešpektovala posunutie termínu na odovzdanie kompletných medzinárodných listín rozhodcov
a asistentov rozhodcov (rozhodkýň a rozhodcov futsalu) FIFA pre rok 2017, bol tento bod zaradený 
na riadne zasadnutie VV SFZ (viac o rozhodnutí presunutia tohto bodu z hlasovania per rollam
na riadne zasadnutie viď v zápisnici v bode č. 19).
Komisia rozhodcov SFZ prijala na svojom zasadnutí dňa 7.9.2016 v Rajeckých Tepliciach závery 
ohľadne nominačných listín FIFA pre rok 2017. Na tomto zasadnutí zvážila všetky okolnosti 
súvisiace s dlhodobou perspektívou a taktiež reprezentáciou Slovenského futbalového zväzu našimi 
rozhodcami a rozhodkyňami v súťažiach FIFA a UEFA.
Vo svojich záveroch konštatovala, že nominácia rozhodcov na listiny FIFA vo všetkých kategóriách 
(rozhodcovia, asistenti rozhodcov, rozhodkyne, asistentky rozhodkýň, rozhodcovia futsalu) je
pre každý rok otvorená. Toto rozhodnutie má odstrániť sebauspokojenie nominovaných a má tiež 
motivovať ďalších adeptov, aby po splnení všetkých náročných kritérií mohli kandidovať
pre zaradenie na nominačné listiny FIFA v ďalšom období.

V návrhu zohľadňuje najmä :
-vekové limity a podmienky stanovené v pokynoch FIFA, 
-výkonnosť v súťažiach SFZ z dlhodobého hľadiska a možnú dĺžku pôsobenia na medzinárodnej 

listine FIFA,
-ukončenie aktívnej činnosti rozhodcu FIFA Vladimíra Vnuka k   31.12.2016 (na vlastnú žiadosť),
-  ukončenie aktívnej činnosti asistenta rozhodcu FIFA Ondreja Brendzu k   31.12.2016 (na vlastnú 

žiadosť), 
-výsledky CORE kurzov UEFA (príprava mladých perspektívnych rozhodcov a asistentov 

rozhodcov jednotlivých národných asociácií pre ich možnú nomináciu na listiny FIFA),
-doterajšie výsledky na medzinárodnom poli, ktoré dosiahli rozhodcovia a asistenti rozhodcov 

futbalu, rozhodkyne a asistentky rozhodkýň, čo už na listine boli a uvažuje sa s nimi na zaradenie 
aj naďalej,

-žiadosť KR SFZ na FIFA o rozšírenie nominačnej listiny asistentiek rozhodkýň zo SR 
z doterajších štyroch na päť miest,

-návrh Komisie rozhodcov futsalu na nominačné listiny rozhodcov futsalu pre rok 2017,
-žiadosť KR futsalu na FIFA o rozšírenie nominačnej listiny rozhodcov futsalu zo SR 

z doterajších troch na štyri miesta

Po zvážení dosiahnutých výsledkov rozhodcov (asistentov rozhodcov) a rozhodkýň (asistentiek 
rozhodkýň) FIFA v súťažiach SFZ, na domácom a medzinárodnom poli v súťažnom ročníku 
2015/16 a akceptácie návrhu Komisie rozhodcov futsalu, KR SFZ navrhuje:
• na nominačnú listinu rozhodcov FIFA pre rok 2017 namiesto Vladimíra Vnuka zaradiť Michala 
Očenáša zo SsFZ (Žilina, nar.7.1.1991), ktorý spĺňa kritéria Reglementu FIFA pre zaradenie
na nominačnú listinu rozhodcov FIFA, má dobré znalosti anglického jazyka, v najvyššej súťaži 
absolvoval  15 stretnutí a má dlhodobú perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA.
• na nominačnú listinu asistentov rozhodcov FIFA pre rok 2017 namiesto Ondreja Brendzu zaradiť
Františka Ferenca z VsFZ (Tročany, nar.2.3.1986), ktorý spĺňa kritéria Reglementu FIFA
pre zaradenie na nominačnú listinu asistentov rozhodcov FIFA, má dobré znalosti anglického 
jazyka, absolvoval v roku 2013 prípravný CORE kurz UEFA, v najvyššej súťaži absolvoval 40 
stretnutí a má dlhodobú perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA.
• na nominačnú listinu asistentiek rozhodkýň FIFA pre rok 2017 zaradiť Katarínu Smolíkovú 
z BFZ (Bratislava, nar. 7.1.1992), ktorá spĺňa kritéria Reglementu FIFA pre zaradenie na nominačnú



listinu asistentiek rozhodkýň FIFA, má dobré znalosti anglického jazyka a má dlhodobú perspektívu
pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA – žiadosť KR SFZ na FIFA o rozšírenie nominačnej listiny 
asistentiek rozhodkýň zo SR z doterajších štyroch na päť miest.
• na nominačnú listinu rozhodcov futsalu FIFA pre rok 2017 zaradiť Rastislava Behančína zo SsFZ
(Rosina, nar. 26.11.1990), ktorý spĺňa kritéria Reglementu FIFA pre zaradenie na nominačnú listinu 
rozhodcov futsalu FIFA, má dobré znalosti anglického jazyka a má dlhodobú perspektívu pôsobenia
v súťažiach FIFA a UEFA – žiadosť KR futsalu na FIFA o rozšírenie nominačnej listiny rozhodcov 
futsalu zo SR z doterajších troch na štyri miesta.

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN FIFA 2017 ( V   RANKINGOVOM PORADÍ )

ROZHODCOVIA FIFA 2017:
1.KRUŽLIAK Ivan                                       (Bratislava, 24.3.1984)
2.KRÁĽOVIČ Peter                                      (Trnava, 05.06.1983)
3.GLOVA Filip (Košice, 15.02.1988)
4.MARHEFKA Boris (Badín, 27.7.1987)
5.OČENÁŠ Michal (Žilina, 7.1.1991) 

ASISTENTI ROZHODCOV FIFA 2017:
1.SLYŠKO Roman                (Šaľa, 04.08.1973)
2.BALKO Martin                (Martin, 08.03.1972)
3.BENKO Miroslav                                        (Prešov, 29.3.1974)
4.SOMOLÁNI Tomáš       (Bratislava, 23.12.1977) 
5.VOREL Tomáš                 (Žilina, 21.09.1982) 
6.TOMČÍK Michal (L.Mikuláš, 05.06.1984)
7.MÓKOŠ Tomáš                 (Senec, 30.05.1974)
8.WEISS Erik (Košice, 05.02.1979)
9.HANCKO Branislav (Prievidza, 17.09.1987) 
10.FERENC František (Tročany, 2.3.1986)

ROZHODKYNE FIFA 2017:
1.KOVÁČOVÁ Zuzana             (Moldava nad Bodvou, 26.04.1979)
2.PAVLÍKOVA Petra                  (Bratislava, 22.05.1981)
3.VALENTOVÁ Zuzana  (Veľké Uherce, 27.3.1985)

ASISTENTKY ROZHODKÝŇ FIFA 2017:
1.SÚKENÍKOVÁ Mária                               (Turany, 16.11.1975)
2.MIŠKOVÁ Slavomíra           (Košice, 06.11.1979)
3.OBERTOVÁ Miroslava  (Partizánske, 12.06.1985)
4.LEŠKOVÁ Ivana                                        (Košice, 1.4.1987)
5.SMOLÍKOVÁ Katarína (Bratislava, 7.1.1992)

ROZHODCOVIA FUTSALU FIFA 2017:
1.PEŠKO Lukáš                 (Topoľčany, 05.12.1983)
2.BOHUN Mário                 (Skalica, 02.07.1976)
3.BELAVÝ Mário (Trnava, 22.06.1978)
4.BEHANČÍN Rastislav (Rosina, 26.11.1990)

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny FIFA rozhodcov na rok 2017.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10



Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu Štatútu reprezentanta SR vo futbale.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo zástupcovi VV SFZ za legislatívno-právne 
otázky Petrovi Sepešimu, ktorý predstavil návrh Štatútu reprezentanta SR vo futbale.
Dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu VV SFZ je ustanovenie § 29 ods. 3 zákona
č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s čl. 20 Stanov 
Slovenského futbalového zväzu.
Predmetný Štatút reprezentanta SR vo futbale upravuje práva a povinnosti reprezentantov SR
vo futbale v rámci všetkých vekových kategórií. Reprezentanti budú vo vzťahu k ich pôsobeniu
v jednotlivých formách reprezentačných družstiev uzatvárať Zmluvu o výkone činnosti 
reprezentanta, kde budú upravené detailnejšie práva a povinnosti konkrétnych reprezentantov.
Štatút reprezentanta upravuje:
- úvodné ustanovenia,
- povinnosti reprezentanta,
- marketingové povinnosti reprezentanta,
- osobnostné práva reprezentanta a ich zhodnocovanie,
- povinnosti SFZ,
- povinnosti SFZ Marketing

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Štatútu reprezentanta SR vo futbale.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu na úpravu Registračného formulára riadneho alebo 
pridruženého člena.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
predstavil návrh na úpravu Registračného formulára riadneho alebo pridruženého člena. 
Tento návrh vypracovalo legislatívno-právne oddelenie SFZ a Matrika SFZ ako pracovisko 
zodpovedajúce okrem iného za predkladanie prihlášok záujemcov o prijatie za riadneho alebo 
pridruženého člena SFZ. 
Zosúladenie jednotlivých ustanovení v Registračnom formulári riadneho alebo pridruženého člena 
si vyžiadala zmena stanov SFZ prijatých na Konferencii SFZ dňa 03.06.2016. Zmeny a zosúladenia 
Registračného formulára riadneho a pridruženého člena sa týkajú predovšetkým odkazov
na jednotlivé ustanovenia stanov SFZ upravujúce podmienky prijatia nového subjektu za riadneho 
alebo pridruženého člena SFZ, a taktiež zmeny vecnej príslušnosti orgánu na riešenie sporov SFZ, 
ktorý bude rozhodovať prípadné spory medzi členmi SFZ.
Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na úpravu Registračného formulára riadneho alebo pridruženého 
člena.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 11: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného 
systému mládeže.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
predstavil návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému mládeže. Dôvodom
na zaradenie tohto bodu do programu VV SFZ bolo ustanovenie § 5 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z. 
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa stanovuje povinnosť úpravy 
talentovaného športovca v interných predpisoch SFZ. Smernica klubového licenčného systému 
mládeže bola doplnená o nový čl. II ods. 5, ktorý znie: 
„Talentovaným futbalistom sa na účely tejto smernice v spojení s § 4 ods. 5 z. č. 440/2015 Z. z.

o športe rozumie futbalista do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, futbalových 

zručnosti a futbalových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných futbalistov. Zoznam 

talentovaných futbalistov je vedený na webovom sídle “futbalnet.sk”.“

Zároveň bola pre účely tohto zákona doplnená Príloha č.  1 k Smernici klubového licenčného 
systému mládeže, kde sa pre všeobecné kritéria pre prijatie športovca do ÚTM pridalo nasledovné:
„splnenie kritérií talentovaného futbalistu v zmysle § 4 ods. 5 z. č. 440/2015 Z. z. o športe“

Licencia ÚTM a licencia „Grassroots“ preukazujú spôsobilosť ich držiteľa počas príslušného 
súťažného ročníka zabezpečovať výchovu talentovanej mládeže v súlade s požiadavkami 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, UEFA a SFZ, ktorých cieľom 
je:
a) realizovať systematickú výchovu talentovanej mládeže
b) udržiavať minimálny štandard organizačnej štruktúry a systému riadenia držiteľa licencie,
c) skvalitňovať futbalovú infraštruktúru držiteľa licencií a vytvárať priaznivé podmienky
pre individuálny rozvoj talentovanej mládeže s osobitným zreteľom na zdravie a bezpečnosť 
mladého hráča,
d) zabezpečiť efektívne a transparentné využitie poskytnutých finančných prostriedkov na uvedené 
ciele,
e) zhromažďovať údaje o činnosti držiteľov licencií mládeže SFZ za účelom ich spracovávania
a vyhodnocovania. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému 
mládeže.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Schválenie návrhu na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému 
SFZ (vydanie 2015).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
predstavil návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému SFZ.
VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 26.10.2015 schválil Smernicu klubového licenčného systému 
SFZ (ďalej len licenčná smernica SFZ), vychádzajúcu z UEFA Club Licensing & Financial Fair 
Play Regulations, Edition 2015 (ďalej len licenčná smernica UEFA), ktorá nadobudla účinnosť
od 1.7.2015. 
V súlade s pravidlami UEFA bola licenčná smernica SFZ (po jej schválení VV SFZ) odoslaná
na tzv. obsahové preverenie na UEFA. Po jeho vykonaní UEFA dňa 13.4.2016 potvrdila, že licenčná



smernica SFZ môže byť použitá pre udeľovanie licencií na licenčnú sezónu 2016/2017, súčasne 
však definovala niekoľko požiadaviek a odporučila niekoľko úprav, ktoré je potrebné vykonať 
k 31.10.2016. 
Do novelizovanej licenčnej smernice SFZ tak boli zapracované všetky úpravy, ktoré odporučila 
UEFA, ako aj úpravy a  zmeny, dohodnuté s vedením ÚLK, nakoľko udeľovanie licencií sa týka 
výlučne klubov Fortuna ligy – súťaže, ktorú riadi ÚLK (najmä článok 21).
Novelizovaná licenčná smernica SFZ, vydanie 2015 v ničom nesprísňuje požiadavky licenčnej 
smernice UEFA a pre udelenie licencie stanovuje splnenie len minimálnych požiadaviek licenčných 
kritérií UEFA. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému SFZ 
(vydanie 2015).
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Správa o UEFA compliance audite a audite SGS licenčnej administratívy SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval, že na základe poverenia UEFA vykonal dňa 12.9.2016 audítor nezávislej certifikačnej 
spoločnosti SGS-ICS dozorový audit klubového licenčného systému SFZ pozostávajúci
z kontroly dodržiavania 16 základných požiadaviek Licenčného štandardu UEFA na riadenie 
klubového licenčného systému a priebeh  licenčného konania. 
Súčasťou auditu bolo aj preverenie vybranej dokumentácie klubov, umiestnených na 1. – 3. mieste 
vo Fortuna lige súťažného ročníka 2015/2016, ktoré bolo vykonané kontrolou zložiek klubov AS 
Trenčín, ŠK Slovan Bratislava a Spartak Myjava.
V plnení požiadaviek na riadenie klubového licenčného systému, priebeh licenčného konania a ani 
vo zväzovej a  klubovej dokumentácii audítor neidentifikoval žiadne nedostatky. Za dlhoročnú 
vysokú úroveň a spôsob riadenia klubového licenčného systému, prístupnosť dokumentácie, ako aj 
prípravu na vykonanie samotného auditu, bola SFZ a manažérovi klubového licenčného systému 
vyslovená pochvala, zaznamenaná aj v protokole o výsledkoch auditu.    
Za SFZ boli auditu alebo jeho časti prítomní generálny sekretár Jozef Kliment, predseda Licenčnej 
komisie SFZ a predseda Prvostupňového orgánu licenčného konania Juraj Obložinský a manažér 
klubového licenčného systému SFZ Milan Vojtek.
O záveroch auditu bude písomne informovaná Certifikačná komisia SGS, ktorá by mala na jej 
základe najneskôr do konca roka 2016 písomne potvrdiť  platnosť certifikátu, oprávňujúceho SFZ 
udeľovať licencie pre vstup do klubových súťaží UEFA a najvyššej domácej súťaže mužov aj
na ďalšie obdobie. SFZ i v budúcom licenčnom cykle obdrží za úspešné vykonanie auditu finančný 
príspevok UEFA v maximálnej možnej výške, t.j. 40 000.- €.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie Správu o UEFA compliance audite a audite SGS licenčnej 
administratívy SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 14: Informácia o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému
v podmienkach SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval, že jednou zo základných požiadaviek platného Licenčného štandardu UEFA / SFZ je 
minimálne raz za rok informovať kompetentný orgán SFZ o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového 
licenčného systému (ďalej len KLS) UEFA / SFZ v podmienkach SFZ. 
Zasadnutie manažmentu Klubového licenčného systému
Uskutočnilo sa 31.8.2016 prerokovalo závery interného auditu KLS, vykonaného po licenčnom 
cykle 2015/2016, priebeh UEFA compliance auditu, pripravenosť licenčnej administratívy (ďalej 
len LA) SFZ na dozorový audit SGS a prijalo ciele KLS pre licenčný cyklus 2016/2017, z ktorých 
najdôležitejšími sú :

1. Pripraviť novelizáciu Smernice KLS SFZ, vydanie 2015, zaslať ju do 31.10.2016
na obsahové preverenie UEFA;

2. Zorganizovať XI. Licenčný workshop a kluby dôkladne pripraviť na licenčné konanie 
v licenčnom cykle 2016/2017;

3. Kontrolovať plnenie opatrení, uložených klubom licenčnými orgánmi a monitorovať ich aj 
po udelení licencie;

4. Licenčné konanie riadiť podľa schváleného časového harmonogramu a ustanovení 
základných predpisov KLS.

Závery zasadnutia manažmentu KLS prerokovala a schválila aj LcK, na svojom zasadnutí dňa 
29.9.2016.
Compliance audit
Bol vykonaný v sídle SFZ v dňoch 22. – 26.8.2016 audítormi spoločnosti Deloitte a členmi UEFA 
compliance tímu. Prednostne bol zameraný na kontrolu dokumentácie klubov, ktoré sa kvalifikovali
do klubových súťaží UEFA 2016/2017 (AS Trenčín, ŠK Slovan Bratislava a Spartak Myjava), ale aj
na kontrolu dokumentácie, dokladujúcej priebeh licenčného konania a vydanie licencie uvedeným 
klubom na licenčnú sezónu 2016/2017. FC Spartak Trnava, ako štvrtý účastník súťaží UEFA 
2016/2017, kontrolovaný nebol.
Závery auditu budú spracované v správe UEFA CFCB (Orgán UEFA pre kontrolu klubových 
financií), ktorá bude zaslaná na SFZ v polovici októbra 2016.
Dozorový audit SGS
Bol audítorom spoločnosti SGS vykonaný v sídle SFZ dňa 12.9.2016. Zameraný bol na chod
a riadenie KLS v podmienkach SFZ, priebeh a dokumentáciu ostatného licenčného cyklu, ako aj 
vybranú dokumentáciu klubov – účastníkov súťaží UEFA 2016/2017.
Workshop klubového licenčného systému UEFA. 
V dňoch 21. – 23. septembra 2016 licenčná administratíva UEFA (ďalej len LA) v spolupráci 
s Maltskou futbalovou asociáciou,organizovala 15. Výročný workshop klubového licenčného 
systému UEFA, ktorého výsledkom boli prijaté následovné závery:
1. Aj v nastávajúcom licenčnom cykle budú vykonávané všetky druhy kontrolnej činnosti LA 

UEFA a CFCB (najmä asistenčná návšteva, compliance audit licenčnej administratívy a klubov 
v súťažiach UEFA a audit finančného monitorovania klubov).

2. Kluby, ktoré vykazovali porušenie niektorého z kontrolných indikátorov UEFA FFP, boli 
začiatkom septembra t.r. listom predsedu CFCB o tomto oficiálne informované (NA obdržali 
listy na vedomie) a k 17.10.2016 budú povinné aktualizovať finančné údaje, vložené k 15.7. t.r. 
do UEFA FFP ITS (medzi nimi aj FC Spartak Trnava). 

3. Stanovisko UEFA k licenčnej smernici FIFA bude prerokované na novembrom zasadnutí 
komisie UEFA Club Licensing Committee;  

4. V najbližšom období bude vydaná brožúra, ktorá napomôže NA v ďalšom implementovaní 
kritéria Koordinátor pre hendikepovaných divákov; 



5. V rámci projektu Koordinátor styku s fanúšikmi je už aktívnych viac ako 1 000 klubov v celej 
Európe. Doterajšia komunikácia cez viaceré sociálne siete a spravodaj SD Europe bola rozšírená 
o novú webstránku a vo viacerých NA sa organizujú workshopy klubov.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného 
systému v podmienkach SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Schvaľovanie návrhu výšky sumy ako spoluúčasti na financovanie konferencie
s názvom "Spoločenský boj proti diváckemu násiliu 2016“, v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice
o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informačný systém bezpečnosti na športových podujatiach 
je financovaný z príjmov 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. Rovnako tak z prímov z pokút za priestupky, ktoré prejednáva 
Policajný zbor.
Suma vo výške 1000,- Eur predstavuje spoluúčasť na financovaní konferencie s názvom 
"Spoločenský boj proti diváckemu násiliu 2016“, ktorú organizuje Akadémia Policajného zboru
v Bratislave z transparentného účtu SFZ. Výška sumy podlieha schváleniu VV SFZ  v zmysle čl. 38
ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.
Preto požiadal členov VV SFZ o schválenie vyššie uvedenej sumy.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje výšku sumy 1000,- eur ako spoluúčasť na financovanie konferencie
s názvom "Spoločenský boj proti diváckemu násiliu 2016“, v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice
o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na prevod nehnuteľností zo Slovenského združenia telesnej 
kultúry v likvidácii na SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že v súlade s uznesením VV SFZ č. 11/15 
došlo k prevodu nehnuteľností, budov SZTK v Čadci, B. Bystrici, Humennom, Lučenci, Martine, 
Michalovciach, Prievidzi a Trebišove a  pozemkov v Nitre na SFZ. Vlastnícke právo však SFZ 
doposiaľ nenadobudol k bude SZTK v Topoľčanoch, pričom uvedený stav bol vyvolaný zložitými 
súdnymi procesmi, ktoré v súvislosti s touto nehnuteľnosťou prebiehali a uloženým predbežným 
opatrení – zákazom nakladania s majetkom. 
Aj keď mal SFZ snahu riešiť celú situáciu so sporovou stranou dohodou a uskutočnilo sa viacero 
rokovaní, druhá strana nemala skutočný záujem urovnať vzájomné vzťahy a  spriechodniť proces 
vkladu vlastníckeho práva k budove v prospech SFZ. Po všetkých týchto dlhotrvajúcich a vecne 
náročných sporov  sme sa dostali do takého stavu, že SFZ a SZTK už v súčasnosti čakajú len na 
meritórne rozhodnutie súdu o zrušení predbežného opatrenia zo strany navrhovateľa – vlastníka 



pozemku pod budovou, ktoré by malo byť podľa všetkého vydané najneskôr v priebehu 1 
kalendárneho mesiaca. Momentom zrušenia predbežného opatrenia je SFZ pripravený podať nový 
návrh na vklad do katastra nehnuteľností spolu s nanovo podpísanou kúpnou – predajnou zmluvou, 
ktorej podmienky sa oproti schválenej zmluve nemenia, zmena sa týka len častí zmluvy, ktoré 
upravujú prebiehajúce súdne spory. Odstránenie prekážky zákazu nakladania s touto budovou
cez uložené predbežné opatrenie teda finálne uvoľní priestor pre nadobudnutie vlastníckeho práva 
SFZ a takto ukončí celý zložitý proces prevodu majetku SZTK na SFZ. 
Mandát pre prezidenta SFZ na podpis tejto zmluvy sa navrhuje zabezpečiť samostatným uznesením 
VV SFZ z dôvodu právnej istoty a preto, aby sa už proces prevodu vlastníckeho práva na SFZ viac 
nekomplikoval a nebol zo strany katastra nehnuteľností zbytočne prerušený a tým zdržiavaný 
z dôvodu potreby doplnenia ďalších dokumentov a podkladov. 
Preto bol predložený návrh, aby VV SFZ udelil prezidentovi SFZ mandát na podpis kúpnej zmluvy, 
ktorej predmetom bude kúpa nehnuteľností  vo vlastníctve SZTK v podiele 1/1, ktoré sú zapísané
v katastri nehnuteľností Okresného úradu v Topoľčanoch, katastrálnym odborom, okres: 
Topoľčany , obec: Topoľčany, katastrálne územie: Topoľčany, na liste vlastníctva č. 2996, ako:

-stavba, druh stavby – kancelárie, šatne, súpisné číslo 1012, stojaca na parcele KN-C parcelné č. 
122/3, zastavané plochy a   nádvoria o   výmere 165  m² v   podiele 1/1,

-stavba, druh stavby – kotolňa, súpisné číslo 1012, stojaca na parcele KN-C parcelné č. 122/4, 
zastavané plochy a   nádvoria o   výmere 35 m² v   podiele 1/1.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje prevod nehnuteľností vymedzených predloženým materiálom zo SZTK 
na SFZ.
2) VV SFZ udeľuje prezidentovi SFZ mandát na podpis kúpnej zmluvy za účelom prevodu  
vlastníctva nehnuteľností zo SZTK na SFZ. 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: 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 Bartolomejovi Magyarovi a Vladimírovi 
Gavalierovi.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku Jozefovi Križalkovičovi.
3) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku Vendelínovi Novysedlákovi, Štefanovi 
Vaľkovi a Ernestovi Rakúsovi.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie 
september 2016.



Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý 
informoval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie september 2016.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR 
za obdobie september 2016.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi 
zasadnutiami VV SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému 
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval, že v období medzi riadnymi 
zasadnutiami (od 5. septembra do 6. októbra) sa uskutočnili dve hlasovania per rollam, konkrétne 
hlasovanie: 
č. 09/16 vo veci schvaľovania návrhu ceny vstupeniek jesenných kvalifikačných zápasov MS 
2018 SR “A” so Škótskom a Litvou,
hlasovanie č. 10/16 vo veci schvaľovania návrhu schvaľovania návrhu Nominačnej listiny 
rozhodcov FIFA pre rok 2017.

Resumé hlasovania č. 09/16:
Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ pri hlasovaní č. 04/16 možnosť zasielať v termíne do 16. 
septembra 2016 na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem návrh ceny vstupeniek jesenných kvalifikačných zápasov MS 2018 SR “A”
so Škótskom a Litvou,
alebo 
Neschvaľujem návrh ceny vstupeniek jesenných kvalifikačných zápasov MS 2018 SR “A” so 
Škótskom a Litvou,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu ceny vstupeniek jesenných
kvalifikačných zápasov MS 2018 SR “A” so Škótskom a Litvou.



Hlasovania sa zúčastnilo 13 členov VV SFZ, z toho 12 hlasovali formou "schvaľujem", jeden  
hlasoval (P. Halabrín) formou „neschvaľujem“.
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené. 

Resumé hlasovania č. 10/16:
Svoje stanoviská mali  členovia VV SFZ možnosť zasielať v termíne do 27. septembra 2016
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem návrh Nominačnej listiny rozhodcov FIFA pre rok 2017,
alebo 
Neschvaľujem návrh Nominačnej listiny rozhodcov FIFA pre rok 2017,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu Nominačnej listiny rozhodcov FIFA pre rok 
2017.

Prezident SFZ Ján Kováčik požiadal Referee department FIFA (oddelenie rozhodcovstva) 
prostredníctvom osoby p. Michaela Rosslera (manažéra oddelenia) o predĺženie termínu
na doručenie kompletných medzinárodných listín rozhodcov a asistentov rozhodcov (rozhodkýň
a rozhodcov futsalu) FIFA pre rok 2017 po riadnom zasadnutí VV SFZ, ktorý sa uskutoční dňa 
6. októbra 2016. FIFA jeho žiadosti vyhovela. 
Po obdržaní odpovede zo strany FIFA sa dňa 23. septembra 2016 prezident SFZ rozhodol zaradiť 
schvaľovanie návrhu Nominačnej listiny rozhodcov FIFA pre rok 2017 na riadne zasadnutie konané
v októbri z dôvodu dohody členov VV SFZ, že všetky zasadné rozhodnutia (vrátane návrhov 
nominačných listín) sa budú prerokovávať a následne schvaľovať osobne na riadnych 
zasadnutiach.
Preto požiadal členov VV SFZ, aby nepokračovali v hlasovaní per rollam č. 10/16, inak bude 
uplatnený čl. 3 ods. 7 Smernici o hlasovaní per rollam:
"Proti oznámenému výsledku hlasovania môže člen výkonného výboru vzniesť u predkladateľa 
písomné námietky s odôvodnením, ktoré môže byť dôvodom pre nové hlasovanie. O novom 
hlasovaní rozhoduje prezident. Námietky s dôvodmi sa vždy zasielajú na vedomie aj generálnemu
sekretárovi. Námietky člena výkonného výboru sa pripájajú k zápisu o hlasovaní per rollam, 
ktorá je prílohou zápisnice z najbližšieho zasadnutia výkonného výboru”.
Členovia VV SFZ rozhodnutie prezidenta SFZ akceptovali a hlasovanie ukončili. 
Schvaľovanie návrhu Nominačnej listiny rozhodcov FIFA pre rok 2017 bolo zaradené na riadne 
zasadnutie VV SFZ (viď v zápisnici bod č. 8).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi 
riadnymi zasadnutiami VV SFZ.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20: Diskusia.
Konferencia Šport a právo
Peter Sepeši:
Informoval, že v dňoch 29.-30. septembra 2016 sa Poprade uskutočnila konferencia, ktorá sa 

zaoberala stavom implementácie zákona č. 440/2015 o športe. 



Za tým účelom bol vytvorený dokument s názvom “Návrhy, podnety a závery V. ročníka 
konferencie”, ktorého cieľom je zachytiť znalosť, ktorú priniesli vystúpenia, formálne i neformálne 

diskusie na športové témy. Tento dokument sa venuje nasledovným oblastiam:
Implementácia zákona o športe, kde sme a kam smerujeme?

Novelizácia Zákona o športe - čo by bolo do budúcna prospešné a na čo je treba reagovať?

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020 pre oblasť športu - diskusia o právnych 
riešeniach smerujúcich k jeho naplneniu.

Divácke násilie, doping a manipulácia športových súťaží - ako sme pokročili v právnej ochrane 
integrity podstaty športu a kam smerujeme ako členský štát Rady Európy a Európskej únie?

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

Uznesenie č. 131/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment
   

Uznesenie č. 132/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu zo zasadnutia VV UEFA.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 133/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 134/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na spoluprácu a podporu SFZ pri financovaní výstavby futbalovej 
akadémie v Dunajskej Strede.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 135/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou 
financovaného z programu UEFA HatTrick IV.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 136/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 18. november 2016 v Poprade.
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 31. októbra 
2016 mená členov návrhovej a mandátovej komisie.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 137/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh nominačnej listiny FIFA rozhodcov na rok 2017.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 138/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh Štatútu reprezentanta SR vo futbale.

T: ihneď



Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 139/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na úpravu Registračného formulára riadneho alebo pridruženého člena.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 140/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému mládeže.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 141/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Smernice klubového licenčného systému SFZ 
(vydanie 2015).

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 142/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie Správu o UEFA compliance audite a audite SGS licenčnej administratívy
SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 143/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému 
v podmienkach SFZ. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 144/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje výšku sumy 1000,- eur ako spoluúčasť na financovanie konferencie s názvom 
"Spoločenský boj proti diváckemu násiliu 2016“, v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom 
systéme o bezpečnosti na športových podujatiach.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 145/16 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje prevod nehnuteľností vymedzených predloženým materiálom zo SZTK
na SFZ.
2) VV SFZ udeľuje prezidentovi SFZ mandát na podpis kúpnej zmluvy za účelom prevodu  
vlastníctva nehnuteľností zo SZTK na SFZ. 

T: ihneď
Z: Ján Kováčik

Uznesenie č. 146/16 VV SFZ:
1)VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku Bartolomejovi Magyarovi a Vladimírovi 
Gavalierovi.
2) VV SFZ schvaľuje udelenie strieborného odznaku Jozefovi Križalkovičovi.
3) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku Vendelínovi Novysedlákovi, Štefanovi Vaľkovi
a Ernestovi Rakúsovi.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 147/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie september 2016.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment



Uznesenie ¨ . 148/16 VV SFZ:
yV SEZ berle nu vedoinie inIbrmÆciL O v IedIwcIi hlusovanla per rollam v obdob iiedzi riadnymi
zasttclnu( uini \ V SlZ.

I /

1: ihned 
7: Joze  KJ ment

hiroslnv RyhÆnsky Jozef Kiimen 
prœvny expert/prJekpv mana Ør SF7 generÆlny sekrelÆr SFZ

VY piagova I
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