
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre riadenie II.ligy dňa 18.7.2017 v sídle SFZ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie 
2. Príhovor hostí 
3. Informácia o skutkovom stave FC VSS Košice 
4. Zaradenie resp. nezaradenie VSS Košice do súťaže - postup v zmysle 

noriem a smerníc 
5. Postup pri nezaradení VSS Košice – doplnenie na 16 účastníkov 
6. Diskusia 
7. Záver  

 

k bodu 1 

Zasadnutie otvoril a viedol M.Richtárik, ktorý informoval prítomných: 

• O schválení Štatútu komisie pre riadenie II.ligy 
• O schválení Komisie pre riadenie II.ligy (ďalej len „Komisia“), v zložení 

pp. Norbert Csutora, Roman Čavojský, Milan Lônčík, Peter Pekara, 
Stanislav Neuschl, Ľubomír Stanko (za FK II.ligy) a Miroslav Richtárik 
(SFZ - Oddelenie Riadenia Súťaží – ďalej len „ORS“) 

• z akého dôvodu bola Komisia zvolaná 

k bodu 2 

• príhovor p. Jozefa Klimenta, GS, o spolupráci AK II.ligy a SFZ, potrebe 
vytvorenia takejto štruktúry a jej pôsobnosti v oblasti riadenia súťaže 
II.ligy mužov 

• príhovor p. Milana Vojteka, Riaditeľa Športovo-admin.úseku, ktorý 
zastrešuje aj ORS, prostredníctvom ktorého bude Komisia dostávať 
informácie zo SFZ 

• príhovor p. Petra Dedíka, zástupca GS pre operatívne riadenie, ktorý 
zastrešuje infraštruktúru SFZ, predpisy a normy, zapracovanie návrhov 
a zmien do noriem 

k bodu 3 

M.Richtárik informoval: 

• že VSS Košice mali uhradiť poslednú mesačnú zbernú faktúru do 
11.7.2017, bola im zaslaná emailom faktúra so štartovným a za 
produkciu SOZA na súťažný ročník 2017/2018, splatná do 11.7.2017, 



ostatné náležitosti v rámci zaradenia do II.ligy splnili (podanie prihlášky 
cez ISSF, mládežnícke družstvá v súťažiach) 

o  preveriť uhradenie faktúr, zodpovedný: Richtárik  T: 
19.7.2017 

• Ďalej informoval Komisiu, že bol doručený list z FIFA, v ktorom sa píše, 
že prípadné rozhodnutie o preradení VSS Košice do inej súťaže, môže 
SFZ aplikovať až od nasledujúceho súťažného ročníka 

k bodu 4 

• Komisia poverila M.Richtárika vyžiadať od VSS Košíc platnú zmluvu na 
prenájom štadióna pre domáce stretnutia a predložiť riadiacemu orgánu 
do 24 hodín, keďže VSS nemá vlastný štadión 

o  zodpovedný: Richtárik   T: 19.7.2017 do 15,00 hod. 

k bodu 5 

• V prípade nezaradenia VSS Košíc do súťaže, riadiaci orgán bude 
postupovať v zmysle platných noriem a to:  
➢ Osloviť FC Spartak Trnava „B“ ako porazeného z baráže o postup do 

1.ligy v stretnutí s FK Poprad 
➢ Osloviť mužstvá umiestnené na 2.mieste jednotlivých RFZ (FC 

Rohožník, ŠK LR Crystal, TJ FK Vyšné Opátske) 
➢ Osloviť mužstvá umiestnených na 7.miestach skončeného 

súť.ročníka 2016/2017 

k bodu 6 

• Komisia sa bude stretávať 1x mesačne, resp. operatívne podľa potreby 
• Preveriť stav štadiónov – certifikácia, v spolupráci s KŠI a informovať 

Komisiu 
o  zodpovedný: Richtárik  T: 28.7.2017 

• Zvolať na 27.7.2017 zhromaždenie FK II.ligy v zmysle Stanov SFZ 
o zodpovedný: Richtárik  T: 21.7.2017 

k bodu 7 

• Po vyčerpaní všetkých bodov programu predsedajúci p.Richtárik 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie 

 

Zapísal: Miroslav Richtárik 


