
Zápisnica č. 01/18 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 22. januára
2018 v Bratislave.

Prítomní: Ján Kováčik – prezident SFZ
Ivan Kozák – viceprezident SFZ pre profesionálny futbal, zástupca ÚLK
Karol Belaník – viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medz. vzťahy
Richard Havrilla – I. viceprezident SFZ, predseda VsFZ
Viliam Ondrejka - zástupca ÚLK
Tibor Végh - zástupca ÚLK
Pavol Šípoš – 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

Ospravedlnení: Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Petr Kašpar – zástupca ÚLK

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Pavel Hapel – reprezentačný tréner SR U21
Oto Brunegraf – asistent reprezentačného trénera SR U21 
Ján Lipták – kontrolór SFZ
Peter Dedík – projektový manažér SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ
Marcel Korinek – riaditeľ Ekonomického úseku SFZ
Lukáš Pitek – vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ
Ján Greguš – riaditeľ Technického úseku SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21
4. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR ženy A
5. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie

futbalových štadiónov
6. Prerokovanie návrhu programu volebnej Konferencie SFZ
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2018
9. Schvaľovanie návrhu Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov

stretnutia
10. Schvaľovanie návrhu Smernice pre licenčné konanie II. ligy mužov
11. Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže – jar 2018
12. Schvaľovanie návrhu na zloženie realizačných tímov reprezentácie mládeže SR –

jar 2018
13. Schvaľovanie  návrhu na  prijatie  trénerov na  školenie  UEFA PRO a UEFA A

licencie
14. Vyhodnotenie  výkonnosti rozhodcov,  asistentov  rozhodcov  a  DZ/PR  SFZ

za jesennú časť súťažného ročníka 2017/2018 

15. Informácia o stave spôsobilosti Slovenského futsalu prijímať verejné prostriedky
v  zmysle  zákona  o  športe  a  prerokovanie  postupu  financovania  Slovenského



futsalu na rok 2018
16. Schvaľovanie návrhu na zmenu orgánov Nadácie slovenského futbalu a Nadácie

slovenských futbalových internacionálov
17. Schvaľovanie návrhu na prijatie za riadneho člena SFZ
18. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasad-

nutiami VV SFZ
19. Schvaľovanie návrhu harmonogramu zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2018
20. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ
21. Diskusia

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril  a viedol prezident SFZ Ján Kováčik.  Na začiatku predstavil  návrh programu
zasadnutia s informáciou o doplnenom bode s názvom „Schvaľovanie návrhu na udelenie man-
dátu na zastupovanie SFZ na 53. Valnom zhromaždení SOV“.
Zároveň pri schvaľovaní návrhu programu požiadal I. viceprezident SFZ Richard Havrilla o vypus-
tenie  bodu  s  názvom  „Vyhodnotenie  výkonnosti rozhodcov,  asistentov  rozhodcov  a  DZ/PR
SFZ za  jesennú čast sútažného  ročníka  2017/2018“ z  dôvodu  ospravedlnenej  neprítomnosti
člena VV SFZ – zástupcu rozhodcov p. Mariána Ružbarského. Tento bodu sa bude prerokovávať
na februárovom zasadnutí.   

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s odsúhlasenou zmenou.
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 vykonal GS SFZ Jozef Kliment.

Uznesenie č. 119/17 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie prípravu návrhu na zmenu organizácie II. ligy staršieho a mladšieho
dorastu.
2) VV SFZ ukladá predkladateľovi prerokovať návrh s klubmi prostredníctvom Technického úseku
SFZ a predsedov RFZ a následne tento materiál predložiť na schválenie až po volebnej februárovej
konferencii.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
Táto úloha je dlhodobá a časovo podmienená splnením po skončení tohto volebného obdobia.

Uznesenie č. 139/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje termín 4. december 2017 za konečný deň na zasielanie návrhov dejiska finále
Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2017/18.
2) VV SFZ ukladá GS SFZ povinnosť upraviť Rozpis republikových súťaží riadených SFZ tak, aby
rozhodnutie  o  určení  dejiska  finále  Slovnaft  Cup-u  prijal  výkonný  výbor  vždy  najneskôr
pred začatím súťažného ročníka Slovnaft Cup-u.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.



Pri príprave návrhu Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ na ročník 2018/19 bude upravená
aj časť týkajúca sa rozhodnutia o termíne určenia dejiska finále Slovnaft Cup-u.

Uznesenie č. 157/17 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o záveroch pracovného stretnutia zástupcov DK SFZ,
ÚLK, LPO a LPEK SFZ v súvislosti so zápasom DAC Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava.
2) VV SFZ poveruje generálneho sekretára SFZ na vytvorenie pracovnej skupiny pre novelizáciu
Disciplinárneho poriadku SFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
GS SFZ koordinuje  prípravu  na  vytvorenie  pracovnej  skupiny  pre  novelizáciu  Disciplinárneho
poriadku SFZ.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U21
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného tránera SR U21 Pavla
Hapala a asistenta reprezentačného ténera SR U21 Ota Brunegrafa, ktorí vyhodnotili činnosť svojho
družstva za rok 2017.

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY DO 21 ROKOV

- 5. miesto – celkové umiestnenie z 12 účastníkov
- počet nominovaných hráčov: 23

- počet hráčov, ktorí nastúpili do zápasu: 15

- 10 hráčov z domácej ligy / 13 hráčov zo zahraničia

- Stanislav Lobotka – 2-krát vyhlásený za hráča zápasu (vs. Poľsko a vs. Švédsko)

- Milan Škriniar – členom ideálnej 11-ky turnaja podľa UEFA.com

- v priebehu KME 2015/2017 sa 6 hráči objavili  v nomináciách SR A: Zreľák,  Bero,  Škriniar,
Lobotka, Rusnák a Bénes

- ďalší 2 po ME do 21 rokov: Mihalík a Mazáň

Pozitíva:

- jednotný a silný kolektív

- aktívny prechod hráčov z U21 do reprezentačného družstva SR „A“

Výsledky na ME U21:
POĽSKO U 21  -  SLOVENSKO U 21  1:2 (1:1)  
SLOVENSKO U 21  -  ANGLICKO U 21   1:2 (1:0)  
SLOVENSKO U 21  -  ŠVÉDSKO U 21   3:0 (2:0) 

Kvalifikácia ME 2017/2019
- počet hráčov, ktorý sa zúčastnili zrazov:   29
- počet hráčov, ktorý sa nastúpili do zápasu:   22
- 17 hráčov z domácej ligy / 12 hráčov zo zahraničia



- Sipľak a Hancko – plná minutáž (450 minút)

- Sipľak, Hancko, Čmelík a Jirka – nastúpili v každom zápase

Výsledky kvalifikácie:
ESTÓNSKO U 21  -  SLOVENSKO U 21  1:2 (0:1)
SLOVENSKO U 21  - Severné Írsko  U 21  1:0 (0:0)
SLOVENSKO U 21  - ISLAND U 21 0:2  (0:1)
SLOVENSKO U 21 - ŠPANIELSKO U 21  1:4 (0:1)
ŠPANIELSKO U 21 - SLOVENSKO U 21  5:1 (1:1)

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti reprezentačného družstva SR U21. 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR ženy A
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Členovia VV SFZ prerokovali Správu reprezentácie SR
ženy A vypracovanú trénerom Zsoltom Pakuszom. Ten sa na zasadnutí nemohol zúčastniť, nakoľko
bol pracovne na kempe v Španielsku.

Ciele prípravy a kvalifikácie:

Vzhľadom na postupový kľúč (len 8 krajín z kvalifikácie UEFA) a postavenie v rebríčku UEFA (27.
miesto, 4. kôš) sme po skončení predošlej kvalifikácie po dohode s Technickým riaditeľom SFZ
a po konzultáciách s reprezentačným úsekom sme si určili nasledovné ciele na ďalšie štvorročné
obdobie (ME 2021):

V príprave na kvalifikáciu:

- doplniť, rozšíriť a omladiť káder družstva

- z výrazne defenzívneho poňatia hernej koncepcie prejsť na aktívnejšiu, ofenzívnejšiu, 
atraktívnejšiu hernú koncepciu

- pripraviť družstvo na kvalifikáciu MS 2019

V kvalifikácii:

- získať čo najviac bonifikačných bodov do rebríčka krajín pred ďalšou kvalifikáciou ME 

- pokúsiť sa zabojovať o 3. miesto v tabuľke

- pripraviť družstvo na kvalifikáciu ME 2021 (postupuje 15 družstiev)

Úlohy:
V príprave na kvalifikáciu MS 2019:

 Podľa možnosti sa konfrontovať s družstvami, ktoré sú v rebríčku reprezentačných družstiev
vyššie postavené, pretože pravé takéto zápasy zvyšujú nároky na hráčky a pomáhajú im rásť

 Rozšíriť hráčsky káder hráčkami, ktoré absolvovali finálový turnaj ME WU19 v roku 2016
(absolvovali niekoľkoročnú prípravu s množstvom medzištátnych zápasov)

 Dať priestor  mladým hráčkam vo viacerých zápasoch s cieľom získavania skúseností  na
úrovni „A“ reprezentácie

 Prejsť k aktívnejšej hernej koncepcii, ktorá sa má prejaviť v uvedených bodoch v celkovej
filozofii a hernej príprave:



 Taktická variabilita (zdokonaľovanie ZHS a ich variantov)

 Zrýchlenie vedenia útokov – kolmá hrá (kombinovaný útok (rýchly – postupný) najmä cez
KV)

 Aktívna obrana (aktívna obrana s prechodom do pressingovej)

 Zdokonaľovanie ŠHS v ÚF

V kvalifikácia MS 2019:

 Prezentovať sa aktívnou hrou v obrannej aj útočnej fáze

 Snaha aktívnu hru najmä proti družstvám z tretieho a piateho koša

 Dať  priestor  mladým  hráčkam  vo  viacerých  zápasoch  s cieľom  získavania  skúseností
na úrovni „A“ reprezentácie.

Celkové hodnotenie
Pozitíva:

 Herný prejav v útočnej fáze (IRL, NIR)

 Rast výkonnosti niektorých mladých hráčok

 Práca  medical  teamu,  ktorý  vo  viacerých  prípadoch  dokázal  pripraviť  zranené  hráčky
na zápas

Negatíva:

 Nedostatočná kvalita širšieho kádra

 5 zranených hráčok základnej zostavy, ktoré výrazne limitovali celkový herný prejav, výkon
družstva a výsledky

 Málo defenzívnych hráčok

 Bez typickej zakončovateľky

 Strata športovej formy (zmena klubu)

 Finalizácia útoku

 Štandardné herné situácie v obrannej fáze sme riešili zle (málo defenzívnych hráčok)

 Zaostávame v rýchlosti a fyzickej sile (súboje)

Krátkodobé smerovanie:

 Pravdepodobné ukončenie kariéry aj Danky Feckovej

 Návrat Lucie Ondrušovej až v roku 2019

 Návrat kľúčovej hráčky v obrane Fischerovej začiatkom roka 2018

 Naďalej  je  potrebné dávať priestor  mladým hráčkam v reprezentácii  s cieľom získavania
skúseností so smerovaním prípravy na ME 2021

Dlhodobé smerovanie:

 Systematická a dlhodobá športová príprava vo FA a ÚTM

 Individuálny prístup k najtalentovanejším hráčkam

 TE/TE útočných ale aj obranných herných činností!

 V kategóriách dorasteniek dôraz na fyzickú prípravu

  Špecializovaná príprava pre brankárky

 Konfrontácia s kvalitatívne lepšími družstvami

Členovia VV SFZ mali k správe pripomienky zásadného charakteru, nakoľko dosiahnuté výsledky
ženského  družstva  a  umiestnenie  v  kvalifikácii  nezodpovedajú  vynaloženým  prostriedkom
a podmienkam, ktoré im boli vytvorené.



V tejto súvislosti sa členovia VV SFZ zhodli v názore, že bude vhodné do budúcnosti pripraviť
výberové konanie na nového trénera SR ženy A. Jedným z dôvodov je dlhodobé pôsobenie trénera
pri družstve bez výraznejšieho progresu, navyše tréner v súčasnosti vykonáva aj funkciu manažéra
vzdelávania.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  činnosti  reprezentačného  družstva  SR  ženy  A
so zásadnými pripomienkami vznesenými na zasadnutí.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie
futbalových štadiónov
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi,  ktorý  zhrnul  informácie  o najdôležitejších  skutočnostiach  v  rámci  projektu  výstavby,
rekonštrukcie, modernizácie futbalových štadiónov:

1. Bola ukončená realizácia výstavby nových tribún a prebieha výstavba budovy hlavnej tribú-
ny, vrátane zázemia, v rámci výstavby futbalového štadióna v Humennom.

2. Bola zahájená 2. etapa výstavby futbalového štadióna v Trenčíne, v rámci ktorej by mala
byť vybudovaná nová hlavná tribúna, vrátane zázemia a okolitých komunikácií.

3. Okresný úrad v Trnave,  katastrálny odbor povolil  dňa 21.12.2017 v prospech SFZ vklad
vecného bremena na bezodplatné užívanie futbalového štadióna City Aréna v Trnave.

4. V nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi podpísali zástupcovia SFZ
a Mesta Prievidza dňa 11.12.2017 Dohodu o ukončení Zmluvy o spolupráci pri realizácii re-
konštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prievidzi.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  priebehu  a  realizácii  projektu  výstavby,
rekonštrukcie, modernizácie futbalových štadiónov. 
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Prerokovanie návrhu programu volebnej Konferencie SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu exprtovi a projektovému man-
ažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý členov VV SFZ informoval, že po zverejnení Úradnej
správy SFZ, ktorá obsahovala návrh programu volebnej konferencie SFZ, prišiel podnet a pripo-
mienka od zástupcu BFZ ohľadom usporiadania poradia bodov a premenovania názvu bodu.
Po vzájomnej komunikácii a vysvetlení ohľadom usporiadania poradia bodov, zástupca BFZ uznal
dôvody a na úprave netrval.  Na jeho podnet však bola navrhnutá úprava bodu č.  29 s názvom
„Voľba podpredsedu revíznej komisie SFZ“ na názov „Voľba náhradníka kontrolóra SFZ. 
 



V rámci  komunikácie  k  tomuto  bodu  sa  členovia  VV  SFZ  dohodli,  že  do  návrhu  programu
konferencie bude zaradený aj bod s názvom „Voľba člena VV SFZ – zástupca hráčov“.   
Na konferenciu SFZ, ktorá sa uskutoční  2. februára 2018 v Senci predkladá GS SFZ tento návrh
programu:

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

rencie
3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ
4. Udeľovanie ocenení SFZ
5. Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ
6. Správa kontrolóra SFZ
7. Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ za obdobie rokov 2014-

2018
8. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ
9. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
10. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2018
11. Voľba člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ
12. Voľba prezidenta SFZ
13. Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
14. Voľba  štyroch  členov  VV  SFZ  –   členovia  za  amatérsky  futbal,  z  ktorých  jeden  je

viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)  
15. Voľba  štyroch  členov  VV SFZ  -  členovia  za  profesionálny  futbal,  z  ktorých  jeden  je

viceprezidentom pre profesionálny futbal 
16. Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky 
17. Voľba člena VV SFZ – zástupca trénerov 
18. Voľba člena VV SFZ – zástupca hráčov
19. Voľba člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov 
20. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SFZ 
21. Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ 
22. Voľba predsedu Odvolacej komisie SFZ 
23. Voľba podpredsedu Odvolacej komisie SFZ 
24. Voľba člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut)
25. Voľba náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ
26. Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 
27. Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 
28. Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
29. Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 
30. Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
31. Voľba náhradníka kontrolóra SFZ 
32. Diskusia
33. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schválit predložený návrh programu volebnej
Konferencie SFZ s doplnením a zmenou odsúhlasenými na zasadnutí.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 7: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018
Bod otvoril  prezident  SFZ Ján Kováčik.  Odovzdal  slovo riaditeľovi  Ekonomického úseku SFZ
Marcelovi Korinekovi, ktorý členov VV SFZ informoval o tom, že návrh bol vypracovaný po pred-
chádzajúcej komunikácii s ostatnými úsekmi a oddeleniami SFZ. Zároveň boli do tohto návrhu zo-
hľadnené a zapracované pripomienky vznesené na decembrovom zasadnutí VV SFZ. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schválit návrh rozpočtu SFZ na rok 2018.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Prerokovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2018
Bod otvoril  prezident  SFZ Ján Kováčik.  Odovzdal  slovo riaditeľovi  Ekonomického úseku SFZ
Marcelovi Korinekovi, ktorý opäť členov VV SFZ informoval o tom, že návrh  bol vypracovaný
po predchádzajúcej komunikácii s ostatnými úsekmi a oddeleniami SFZ. 



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schválit návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o.
na rok 2018. 
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 Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov
stretnutia
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo vedúcemu Legislatívno-právneho oddele-
nia SFZ Lukášovi Pitekovi, ktorý predstavil návrh Smernice o odbornej príprave delegátov zväzu
a delegátov stretnutia.
Táto smernica upravuje



a) postup,  organizáciu,  obsah  a  rozsah  odbornej  prípravy  pre  nadobudnutie  odbornej
spôsobilosti na výkon funkcie delegáta zväzu a delegáta  stretnutia,
b) priebeh a obsah skúšky na získanie licencie delegáta zväzu a delegáta stretnutia,
c) postup, organizáciu, obsah a rozsah odbornej prípravy na opakované overovanie odbornej
spôsobilosti delegáta zväzu a delegáta stretnutia a priebeh a rozsah skúšky na opakované overenie
odbornej spôsobilosti delegáta zväzu a delegáta stretnutia,
d) náležitosti osvedčení o odbornej spôsobilosti delegáta zväzu a  delegáta stretnutia,
e) pôsobnosť  komisie  delegátov  Slovenského  futbalového  zväzu  (ďalej  len  „KD  SFZ“),
komisií rozhodcov regionálnych futbalových zväzov prostredníctvom ich úsekov delegátov (ďalej
len „KR RFZ“) a komisií rozhodcov oblastných futbalových zväzov prostredníctvom ich úsekov
delegátov  (ďalej  len  „KR  ObFZ“)  pri  zabezpečovaní  odbornej  prípravy,  opakovanej  odbornej
prípravy a vykonania skúšky uchádzača o odbornú spôsobilosť na výkon funkcie delegáta zväzu
a delegáta stretnutia.

Táto smernica neupravuje postup, obsah, rozsah, organizáciu odbornej prípravy pre nadobudnutie
odbornej spôsobilosti na výkon funkcie pozorovateľa rozhodcov pre profesionálny futbal.

V rámci diskusie k tomuto bodu sa členovia VV SFZ zhodli na úprave Prechodných ustanovení
v nasledovnom znení:

(1) Osvedčenie delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti
tejto smernice, ktorého platnosť sa má skončiť v roku 2018, zostáva platné do 31. decembra 2018
(2) Osvedčenie delegáta zväzu alebo delegáta stretnutia vydané pred dňom nadobudnutia účinnosti
tejto smernice, ktorého platnosť sa má skončiť po 31.12.2018, zostáva platné do uplynutia platnosti
osvedčenia, najdlhšie do 31.12.2021.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  schvaľuje  návrh  Smernice  o  odbornej  príprave  delegátov  zväzu  a  delegátov
stretnutia s pripomienkou zapracovanou priamo na zasadnutí.  
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 Smernice pre licenčné konanie II. ligy mužov
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Nakoľko tento návrh obsahoval formálne nedostatky, člen-
ovia VV SFZ požiadali predkladateľa o preloženie bodu na februárové zasadnutie. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  odkladá  schvaľovanie  návrhu  Smernice  pre  licenčné  konanie  II.  ligy  mužov
na februárové zasadnutie. 
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 termínovej listiny mládeže – jar 2018
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh termínovej listiny mládeže na jar 2018 vypracovaný Technickým úsekom SFZ.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže – jar 2018.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Schvaľovanie návrhu na zloženie realizačných tímov reprezentácie mládeže SR –
jar 2018
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil  návrh  na zloženie realizačných tímov reprezentácie mládeže SR na jar  2018 vypracovaný
Technickým úsekom SFZ.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov reprezentácie mládeže SR – jar 2018.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13:  Schvaľovanie návrhu na prijatie  trénerov na školenie UEFA PRO a UEFA A
licencie
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval, že dňa 5.1.2018 sa v Senci uskutočnili prijímacie skúšky na školenie trénerov UEFA Pro li-
cencia 2018-19. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 30 trénerov. Písomnú časť prijímacích skúšok spl-
nilo  28  uchádzačov,  ktorí  pokračovali  ústnou  skúškou  z didaktiky  futbalu.  Skúšobná  komisia
v zložení pp. Greguš Ján – technický riaditeľ, Lešický Milan – VV SFZ, Kozák Ivan – prezident
ÚLK, Tarkovič Štefan – asistent trénera SR A, Pakusza Zsolt – manažér vzdelávania, vyhodnotila
trojstupňové prijímacie skúšky a navrhla prijať 24 uchádzačov vrátane uchádzača, ktorý prerušil
predošlé školenie a prejavil záujem absolvovať kurz v tomto termíne. 

Vzhľadom na skutočnosť, že Smernica SFZ k vzdelávaniu trénerov určuje maximálny počet prija-
tých na tento typ školenia v počte 20, je potrebný súhlas VV SFZ na navýšenie počtu prijatých. Ten-
to návrh ešte podlieha súhlasu Jira Panelu UEFA, ktorému je potrebné predložiť zoznam účastníkov
školenia UFA Pro a ktorý musí v prípade vyššieho počtu účastníkov ako 20 udeliť výnimku. Takáto
výnimka musí byť opodstatnená a odôvodnená.

Slovenský futbalový zväz od súťažného ročníka 2017/18 sprísnil  licenčné kritériá  pre hlavných
trénerov druhej  najvyššej  súťaže,  kde požaduje kvalifikáciu UEFA Pro resp.  študent  UEFA Pro
licencie. Nakoľko uvedených prijímacích pohovorov sa zúčastnilo viacero trénerov druhej najvyššej
súťaže,  navrhujeme VV SFZ o odsúhlasenie počtu 24 študentov pre vyššie  spomínané školenie
trénerov UEFA Pro licencie.

Dňa 6.1.2018 sa uskutočnili v Senci prijímacie skúšky na školenie trénerov UEFA A licencia 2018.
Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 33 trénerov. Písomnú časť prijímacích skúšok splnilo 24 uchádza-
čov, ktorí pokračovali pohybovou skúškou z  futbalu. Skúšobná komisia v zložení pp. Greguš Ján –
technický riaditeľ, Pakusza Zsolt – manažér vzdelávania, Kopúň Peter – koordinátor vzdelávania,
Szénay Peter – regionálny tréner VsFz, Švihorík Michal  – asistent trénera SR 16, vyhodnotila prijí-
macie skúšky a navrhla prijať 24 uchádzačov vrátane uchádzača, ktorý prerušil predošlé školenie
a prejavil záujem absolvovať kurz v tomto termíne.





Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie trénerov na školenie UEFA PRO a UEFA A licencie.
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 stave spôsobilosti Slovenského futsalu prijímat verejné prostriedky
v zmysle zákona o športe a prerokovanie postupu financovania Slovenského futsalu na rok
2018
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval,  že  hlavným dôvodom na  zaradenie  tohto  bodu  do  programu  je  poskytnutie  informácie
členom VV SFZ o stave spôsobilosti Slovenského futsalu prijímať verejné prostriedky v zmysle zá-
kona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o športe“) a prerokovanie ďalšieho postupu financovania Slovenského fut-
salu na kalendárny rok 2018.
Dňa 20.12.2017 bolo z Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo“) doručené  Osvedčenie o strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov

športovej  organizácie  Slovenský futsal,  so  sídlom Trnavská cesta  100,  821 01 Bratislava,  IČO
31825443 (ďalej aj „SF“), v ktorom ministerstvo potvrdilo stratu spôsobilosti SF prijímať verejné
prostriedky.  Ministerstvo  v odôvodnení  uviedlo  dátum  01.08.2017,  ku  ktorému  SF  stratil
spôsobilosť  prijímateľa  verejných  prostriedkov  v zmysle  zákona  o športe,  ako aj  dôvody  straty
spôsobilosti a podmienky, po splnení ktorých dôjde k obnoveniu spôsobilosti predmetnej športovej
organizácie  prijímať  verejné  prostriedky.  Na  základe  rozhodnutia  ministerstva  sa  do  splnenia
podmienok uvedených v osvedčení pozastavuje poskytovanie finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu pre športovú organizáciu SF. 
Dňa 05.01.2018 bola elektronickou formou na adresu generálneho sekretára SFZ doručená žiadosť
o  poskytnutie  časti  finančných  prostriedkov  na  účely  uskutočnenia  reprezentačných  akcií  SF
v kalendárnom mesiaci január 2018, v ktorom sa uskutoční turnaj krajín V4 v Debrecíne v kategórii
mužov, v kategórii U21 a sústredenie výberu hráčov U18 (ročník nar. 2000 a ml.) v Kežmarku.
Rovnako bol v žiadosti zo strany vedenia SF predložený návrh spôsobu dočasného financovania
Slovenského futsalu, ktorý spočíva v skutočnosti, že všetky objednávky a faktúry SF na plánované

podujatia  budú v praxi  realizované priamo SFZ,  čo  by  znamenalo,  že  objednávateľom tovarov

a služieb by bol SFZ, ktorý by uhrádzal faktúry.
SFZ  odpovedal  vedeniu  SF  elektronickou  formou  dňa  11.01.2018,  kde upovedomil  SF  o strate
spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle rozhodnutia ministerstva a o pozastavení
verejných finančných prostriedkov do splnenia podmienok stanovených rozhodnutím ministerstva. 
Rozhodnutie  ministerstva  má  tiež  dopad  na  predloženie  nového  návrhu  rámcovej  zmluvy
o spolupráci medzi SFZ a SF na rok 2018, nakoľko strata spôsobilosti prijímať verejné prostriedky



predstavuje  podstatný  zásah  do  účelu  uzatvorenia  rámcovej  zmluvy,  a preto  sa  uzatvorenie
rámcovej zmluvy medzi SFZ a SF odkladá do splnenia povinností.
Na základe uvedeného a v záujme operatívneho zabezpečenia reprezentačných akcií slovenského
futsalu  na  najbližšie  obdobie  bolo  navrhnuté  ako  dočasné  riešenie  poskytnúť  SF  finančné
prostriedky  z     príspevku  UEFA  určených  pre  futsal  na  zabezpečenie  vyššie  uvedených  
reprezentačných  akcií  v     mesiaci  január  2018,  pod  podmienkou  vykonania  potrebných  úkonov  
stanovených ministerstvom na nápravu vzniknutého stavu. Ak SF nesplní podmienky stanovené
ministerstvom  po  vyčerpaní  prostriedkov  UEFA na  rok  2018,  SFZ  nebude  ďalej  oprávnený
poskytnúť  SF  ďalšie  prostriedky,  nakoľko  väčšina  finančných  prostriedkov  poskytovaných  SF
plynie z príspevku ministerstva.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1)  VV SFZ berie na vedomie informáciu o stave spôsobilosti Slovenského futsalu prijímat
verejné  prostriedky  v  zmysle  zákona  o  športe  a  prerokovanie  postupu  financovania
Slovenského futsalu na rok 2018.
2)  VV SFZ schvaľuje návrh na poskytnutie  finančných prostriedkov pre  Slovenský futsal
z príspevku UEFA určeného pre futsal na zabezpečovanie reprezentačných akcií v mesiaci
január 2018, pod podmienkou vykonania potrebných úkonov stanovených ministerstvom na
nápravu vzniknutého stavu.
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 na zmenu orgánov Nadácie slovenského futbalu a Nadácie
slovenských futbalových internacionálov
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval, že tak ako v prípade Nadácie slovenského futbalu, tak aj v prípade Nadácie slovenských fut-
balových internacionálov došlo k uplynutiu funkčného obdobia členov ich orgánov. Bol preto pred-
ložený nasledovný návrh na voľbu ich členov:

NADÁCIA SLOVENSKÉHO FUTBALU

Správna rada: Dozorná rada:
Richard Havrilla Silvia Štefániková
Jozef Paršo Štefan Vaľko
Ladislav Gádoši Štefan Korman
Juraj Jánošík
Igor Krško Správca:

Ján Kováčik

NADÁCIA SLOVENSKÝCH FUTBALOVÝH INTERNACIONÁLOV 

Správna rada: Revízor:
Ladislav Petráš Marcel Korinek
Karol Belaník
Ivan Kozák Správca:
Milan Lešický Ján Kováčik
Dušan Radolský

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



VV  SFZ  schvaľuje  návrh  na  zmenu  orgánov  Nadácie  slovenského  futbalu  a  Nadácie
slovenských futbalových internacionálov.
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 prijatie za riadneho člena SFZ
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  GS  SFZ  Jozefovi  Klimentovi,  ktorý
informoval, že v uplynulých dňoch boli SFZ doručené žiadosti o prijatie za riadnych členov SFZ.
Podľa čl. 51 bodu 2 písm. g) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych členov
po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ.

SFZ boli doručené písomné žiadosti nasledovných subjektov: 
SC Amazons Nové Zámky
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Nové Zámky)
Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Bratislava - mesto)
ŠK Atletiko Zálesie
(právna forma: občianske združenie; OblFZ: Bratislava – vidiek)
Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ.
Oba útvary konštatujú, že žiadosť vyššie uvedených futbalových klubov spĺňa požiadavky podľa čl.
27 ods. 4 stanov SFZ. Všetky doklady pre splnenie formálnych náležitosti zo strany klubov sú k na-
hliadnutiu v archíve Matriky SFZ. Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ odporúčajú Vý-
konnému výboru prijať vyššie uvedené kluby za riadnych členov SFZ. 

V  prípade  subjektu  Asociácia  klubov  II.  futbalovej  ligy  malo  ísť  o  schvaľovanie
z predchádzajúceho zasadnutia, no nakoľko sa neuskutočnilo stretnutie so zástupcami II. ligy kvôli
vyjasneniu si otázok ohľadom  riadenia II. ligy, ohľadom prípadného zastúpenia v orgánoch SFZ
a inej spolupráce bolo toto schvaľovanie opäť odložené.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje SC Amazons Nové Zámky, Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves
a ŠK Atletiko Zálesie za riadnych členov SFZ.
2)  VV SFZ odkladá  schvaľovanie  návrhu  na  prijatie  Asociácie  klubov  II.  futbalovej  ligy
na februárové zasadnutie.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnu-
tiami VV SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu exprtovi a projektovému man-
ažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý členov VV SFZ informoval, že v čase medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ sa uskutočnilo jedno hlasovanie per rollam č. 11/17 a to vo veci "Schvaľo-
vania návrhu na udelenie Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka”.

Po  preskúmaní  doručených  návrhov  dospela  Legislatívno-právna  a  etická  komisia  SFZ



k nasledovnému návrhu:

Udeliť  Cenu fair  play MUDr.  Ivana Chodáka za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť a  prínos
pre futbal v súlade s princípmi fair play pre p. Ing. Miroslava Spišiaka, p. Stanislava Semana, p.
Eduarda Bugana a p. Vladimíra Hriňáka (in memoriam).

Zároveň udeliť Ďakovný list za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť a prínos pre futbal v súlade
s princípmi fair play p. Viktorovi Zamborskému a p. Augustínovi Šuranovi (in memoriam).

Svoje  stanoviská  mali  členovia  VV SFZ  možnosť  zasielať  v  termíne  do  11.  septembra  2017
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem  návrh  na  udelenie  Ceny  fair  play  MUDr.  Ivana  Chodáka  v  zmysle
odporučenia Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ,
alebo
Neschvaľujem  návrh  na udelenie  Ceny  fair  play  MUDr.  Ivana  Chodáka  v  zmysle
odporučenia Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na udelenie Ceny fair play MUDr. Ivana
Chodáka v zmysle odporučenia Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ.

Hlasovania sa zúčastnilo 13 členov VV SFZ, z toho všetci 13 hlasovali formou "schvaľujem".
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých
členov VV SFZ, čo v tomto prípade bolo splnené.

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 18: Schvaľovanie návrhu harmonogramu zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2018
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu exprtovi a projektovému man-
ažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh  harmonogramu zasadnutí VV SFZ
v prvom polroku 2018 pripravený so zohľadnením termínovej listiny a štátnych sviatkov. Pred-
kladaný návrh na zasadnutia VV SFZ v prvom polroku 2018 znie nasledovne:

- 20. februára
- 6. marca
- 3. apríla
- 1. mája
- 5. júna

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh harmonogramu zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2018.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 19: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznakov SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval členov VV SFZ o doručených návrhoch RFZ
a ÚLK na ocenenie funkcionárov, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú životných jubileí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1)  VV SFZ schvaľuje udelenie zlatého odznaku Ivanovi Roštárovi,  Miroslavovi  Spišiakovi
a Róbertovi Tóthovi.
2)  VV SFZ  schvaľuje  udelenie  strieborného  odznaku  Ľudovítovi  Perašínovi,  Ľubomírovi
Konečnému, Slavomírovi Balážovi, Jánovi Forgonovi a Jurajovi Lépesovi. 
3)  VV  SFZ  schvaľuje  udelenie  bronzového  odznaku  Milanovi  Škorníkovi,  Ľubomírovi
Samotnému, Karolovi Poláčkovi, Silvestrovi Habiňákovi a Miroslavovi Minarčíkovi.  
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 20:  Schvaľovanie návrhu na udelenie mandátu na zastupovanie SFZ na 53. Valnom
zhromaždení SOV
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že Výkonný výbor Slovenského olympijského
výboru  na  svojom  271.  zasadnutí  prerokoval  návrh  na  zvolanie  Valného  zhromaždenia  SOV
a v zmysle Olympijskej charty a stanov SOV rozhodol, že 53. Valné zhromaždenie SOV sa uskutoč-
ní dňa 26. januára 2018. Valné zhromaždenie bude zamerané na informovanie o pripravenosti účasti
SR na XXIII. ZOH Pjongčang 2018 a uskutoční sa na ňom voľba predsedu Dozornej rady SOV
(kontrolóra). 
Na základe uvedeného SOV požiadal členské subjekty SOV, aby ich príslušné orgány prerokovali
a písomne navrhli príslušného delegáta na 53. Valné zhromaždenie SOV.
Slovenský futbalový zväz navrhol udeliť mandát na zastupovanie SFZ na 53. Valnom zhromaždení
SOV pre generálneho sekretára SFZ Jozefa Klimenta. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  schvaľuje  návrh  na  udelenie  mandátu  na  zastupovanie  SFZ  na  53.  Valnom
zhromaždení SOV v pozícii delegáta pre Jozefa Klimenta.
Hlasovalo 10 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 10
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 22. januára 2018 v Bratislave:

Uznesenie č. 01/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s odsúhlasenou zmenou.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 02/18 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti reprezentačného družstva SR U21.  

T: ihneď



Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 03/18 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti reprezentačného družstva SR ženy A so zásadnými
pripomienkami vznesenými na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 04/18 VV SFZ:
VV SFZ berie  na vedomie informáciu o priebehu a realizácii  projektu výstavby,  rekonštrukcie,
modernizácie futbalových štadiónov. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 05/18 VV SFZ:
VV SFZ  odporúča  delegátom  Konferencie  SFZ  schváliť  predložený  návrh  programu  volebnej
Konferencie SFZ s doplnením a zmenou odsúhlasenými na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 06/18 VV SFZ:
VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2018.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 07/18 VV SFZ:
VV SFZ odporúča  delegátom Konferencie  SFZ schváliť  návrh  rozpočtu  SFZ Marketing,  s.r.o.
na rok 2018. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 08/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh  Smernice  o odbornej  príprave delegátov zväzu a  delegátov stretnutia
s pripomienkou zapracovanou priamo na zasadnutí. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 09/18 VV SFZ:
VV SFZ odkladá schvaľovanie návrhu Smernice pre licenčné konanie II. ligy mužov na februárové
zasadnutie. 
 T: ihneď

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 10/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže – jar 2018.  

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 11/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov reprezentácie mládeže SR – jar 2018. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 12/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na prijatie trénerov na školenie UEFA PRO a UEFA A licencie.



T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 13/18 VV SFZ:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o stave spôsobilosti Slovenského futsalu prijímať verejné
prostriedky v zmysle zákona o športe a prerokovanie postupu financovania Slovenského futsalu
na rok 2018.
2)  VV  SFZ  schvaľuje  návrh na  poskytnutie  finančných  prostriedkov  pre  Slovenský  futsal
z príspevku UEFA určeného pre futsal na zabezpečovanie reprezentačných akcií v mesiaci január
2018,  pod  podmienkou  vykonania  potrebných  úkonov  stanovených  ministerstvom  na  nápravu
vzniknutého stavu.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 14/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu orgánov Nadácie slovenského futbalu a Nadácie slovenských
futbalových internacionálov. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 15/18 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje SC Amazons Nové Zámky, Futbalový klub mládeže Devínska Nová Ves a ŠK
Atletiko Zálesie za riadnych členov SFZ.
2)  VV  SFZ  odkladá  schvaľovanie  návrhu  na  prijatie  Asociácie  klubov  II.  futbalovej  ligy
na februárové zasadnutie.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 16/18 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 17/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh harmonogramu zasadnutí VV SFZ v prvom polroku 2018.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 18/18 VV SFZ:
1)  VV  SFZ schvaľuje  udelenie  zlatého  odznaku  Ivanovi  Roštárovi,  Miroslavovi  Spišiakovi
a Róbertovi Tóthovi.
2)  VV  SFZ  schvaľuje  udelenie  strieborného  odznaku  Ľudovítovi  Perašínovi,  Ľubomírovi
Konečnému, Slavomírovi Balážovi, Jánovi Forgonovi a Jurajovi Lépesovi. 
3) VV SFZ schvaľuje udelenie bronzového odznaku Milanovi Škorníkovi, Ľubomírovi Samotnému,
Karolovi Poláčkovi, Silvestrovi Habiňákovi a Miroslavovi Minarčíkovi.  

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 19/18 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie mandátu na zastupovanie SFZ na 53. Valnom zhromaždení
SOV v pozícii delegáta pre Jozefa Klimenta. 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment




	1. Bola ukončená realizácia výstavby nových tribún a prebieha výstavba budovy hlavnej tribúny, vrátane zázemia, v rámci výstavby futbalového štadióna v Humennom.
	2. Bola zahájená 2. etapa výstavby futbalového štadióna v Trenčíne, v rámci ktorej by mala byť vybudovaná nová hlavná tribúna, vrátane zázemia a okolitých komunikácií.
	3. Okresný úrad v Trnave, katastrálny odbor povolil dňa 21.12.2017 v prospech SFZ vklad vecného bremena na bezodplatné užívanie futbalového štadióna City Aréna v Trnave.
	4. V nadväznosti na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi podpísali zástupcovia SFZ a Mesta Prievidza dňa 11.12.2017 Dohodu o ukončení Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v Prievidzi.

