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Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie pre riadenie II. ligy,  

konanej dňa 14.9.2017 vo Vyhniach 

 

Prítomní: Csutora, Neuschl, Stanko, Lônčík, Richtárik 

Ospravedlnení: pp. Čavojský, Pekara 

Hostia: pp. Košičár - predseda komisie DS, Svetlánsky, Molčan, Talda  

 

Program:  

1. Otvorenie, privítanie hostí 
2. Kontrola uznesení 
3. Informácia o činnosti od ostatného zasadnutia   
4. Informácia z rokovania predstavenstva AK II.FL 
5. Certifikácia štadiónov a platnosť dokumentácie  
6. Návrh podmienok licenčného konania pre FK II. FL  
7. Rôzne 
8. Záver 

 

k bodu 1 

Zasadnutie otvoril a viedol M. Richtárik, ktorý ospravedlnil pp. Čavojského 
a Pekaru (pracovné povinnosti), ako aj pozvaného predsedu KŠI p. Liptáka L. 
(mimo SR).  

Predseda komisie predložil návrh programu rokovania, ktorý bol prítomnými 
členmi komisie jednomyseľne schválený. 

k bodu 2 

Všetky uznesenia vyplývajúce zo zasadnutí komisie 18.7. a 27.7.2017 boli 
splnené.  

Komisia zobrala informáciu o kontrole úloh na vedomie.  

k bodu 3 

M. Richtárik informoval o činnosti od ostatného zasadnutia komisie, hlavne 
o priebehu zaradenia 16. účastníka II. Ligy a následné prelosovanie   súťaže, 
zabezpečenie videoarchívu pre nové kluby, zabezpečenie lôpt pre jarnú časť, 
preverenie stavu trénerov s licenciami s riaditeľom TÚ a uzamknutia možnosti 
nahratia trénera bez platnej licencie, podania podnetu a jeho doplnenie 
k pokute FC VSS Košice disciplinárnou komisiou SFZ... 
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Komisia zobrala informáciu o činnosti na vedomie. 

k bodu 4 

Predseda predstavenstva AK II. FL p. Csutora informoval o zasadnutí 
predstavenstva združenia, ktoré predchádzalo zasadnutiu Komisie, pričom 
zdôraznil najmä potrebu neustáleho upozorňovania na existenciu a zmysel 
vzniku združenia klubov II. FL a potrebu vypracovania licenčného systému II. 
Ligy, v súlade s harmonogramom schváleným predstavenstvom združenia. 

Informáciu doplnil výkonný riaditeľ AK II. FL p. Lônčík, pričom hlavne vysvetlil 
dôvod podania podnetu na DK, resp. RK SFZ a objasnil stanovisko 
predstavenstva AK II. FL ohľadom zmena člena komisie. 

Komisia zobrala informácie z rokovania predstavenstva Združenia na vedomie. 

k bodu 5 

Predseda komisie informoval o stave certifikácie štadiónov, kde 5 FK má 
platnosť certifikátu do 30.9.2017. Komisia ho poverila preveriť skutkový stav 
s KŠI, pokračovať v zmysle jej pokynov a informovať Komisiu. Zároveň ho 
poverila prizvať na ďalšie zasadnutie predsedu KŠI. 

Komisia ukladá predsedovi komisie, v súčinnosti s KŠI, preveriť stav plnenia 
stanovených podmienok pre certifikáciu štadiónov a v prípade potreby 
navrhnúť ďalší postup.  

k bodu 6 

pp. Lônčík a Richtárik informovali o príprave licenčného systému 
s nasledovným postupom:  

➢ do 30.9. predložia návrh Komisii pre riadenie II. ligy,  
➢ do 15.10. dajú svoje pripomienky FK II. ligy,  
➢ do 31.10. zapracovať pripomienky, pripraviť finálnu verziu a dať na 

odsúhlasenie AK II. ligy,  
➢ 10 dní po odsúhlasení FK podať žiadosť na schválenie VV SFZ, následne 

smernicu zverejniť na stránke SFZ  

Komisia schvaľuje predložený harmonogram spracovania licenčného konania 
pre účasť klubov v II. Lige a ukladá predsedovi komisie zabezpečiť dodržanie 
určených termínov.  

k bodu 7 

v rámci tohto bodu bolo prerokované: 

➢ Predsedajúci udelil slovo p. Františkovi Košičárovi, predsedovi komisie DS 
SFZ, ktorý s členmi komisie, formou konštruktívneho dialógu,  diskutoval 
o pôsobení DS na stretnutiach, ich úlohe a povinnostiach, čo všetci 
prítomní kvitovali a ocenili, že bolo vyslovených nemálo spoločných 
a zároveň nie málo dôležitých myšlienok, 
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➢ Predseda komisie odovzdal pozdrav od p. Greguša, riaditeľa TÚ SFZ, ktorý 
poslal komisii skutkový stav trénerov a asistentov s platnými licenciami. 
Členovia komisie sa zhodli, že pripomienky prítomných k fungovaniu 
trénerov a asistentov budú prerokované na ďalšom zasadnutí, na ktoré 
bude pozvaný aj p. Greguš,  

➢ členovia komisie sa dohodli, že na každé zasadnutie bude prizvaný jeden 
z predsedov odborných komisií SFZ, z ktorými FK prichádzajú do styku 
a ktorých rozhodnutia sú potrebné pre riadenie II. Najvyššej republikovej 
súťaže, 

➢ členovia komisie sa uzniesli, že na každé zasadnutie bude prizývaný 
zástupca východoslovenského regiónu p. Roman Pazúr. 

Komisia zobrala prerokované body na vedomia a ukladá predsedovi komisie 
zabezpečiť na jej ďalších rokovaniach postupne účasť jednotlivých predsedov 
odborných komisii SFZ, ako aj pozývať na rokovania p. Romana Pazúra. 

k bodu 8 

Predsedajúci p. M. Richtárik poďakoval členom Komisie a hosťom za účasť 
a ukončil zasadnutie. 

 

Zapísal: Miroslav Richtárik 


