
Zápisnica č. 07/17 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 31. augusta
2017 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
Petr Kašpar – 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: Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky
Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ

Prizvaní: Ján Lipták – kontrolór SFZ
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 o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie

futbalových štadiónov.
4. Informácia o realizácii  projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného

z  programu UEFA HatTrick  IV a  projektu  podpory  rekonštrukcie  a  výstavby
futbalovej infraštruktúry

5. Schvaľovanie návrhu termínovej listiny mládeže – jeseň 2017
6. Schvaľovanie  návrhu  na  zloženie  realizačných  tímov  mládežníckych

reprezentácii – jeseň 2017
7. Schvaľovanie  návrhu  podmienok  na  čerpanie  dotácie  na  dobudovanie

infraštruktúry  pre  mládežnícke  družstvá  vo  futbalových  akadémiách
a futbalových akadémií s možnosťou čerpať dotáciu na základe rozhodnutia VV
SFZ uznesením č. 63/16

8. Prerokovanie návrhu na doplnenie Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ
9. Schvaľovanie  návrhu  „Čakateľov“  v  rámci  licenčného  systému  mládeže  SFZ

navrhnutých RFZ
10. Schvaľovanie návrhu metodického usmernenia SFZ s názvom „Odborná príprava

na  nadobudnutie  odbornej  spôsobilosti  na  výkon  činnosti  usporiadateľskej
služby“

11. Schvaľovanie návrhu nominačných listín FIFA pre rok 2018
12. Informácia o naplnení mandátu prezidenta SFZ v zmysle uznesenia č. 65/17 VV

SFZ  k  uzatvoreniu  zmluvy  s  reprezentačným  trénerom  a  asistentom
reprezentačného trénera SR „A“  



13. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie jún-
august 2017

14. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasad-
nutiami VV SFZ

15. Informácia o možnosti na zasielanie návrhov na udelenie cien Klubu fair play
SOV

16. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ
17. Diskusia

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril  a viedol prezident SFZ Ján Kováčik.  Na začiatku predstavil  návrh programu
zasadnutia  so  žiadosťou  o  rozšírenie  programu  o  bod  s  názvom  „Schvaľovanie  návrhu
na zaradenie družstva do súťaže“.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu vykonal právny expert a projektový manažér SFZ Jaroslav Rybánsky.
Uznesenie č. 83/17 VV SFZ:
1)  VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.
2) VV SFZ odporúča Konferencii SFZ zaradiť mesto Dubnica do projektu výstavby, rekonštrukcie
a  modernizácie  futbalových  štadiónov  a  prerozdeliť  zvyšnú  sumu 900 tis. EUR  z  odčleneného
projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici na výstavbu štadióna NTC SFZ v Poprade vo výške
150 tis. EUR a na výstavbu futbalového štadióna v meste Dubnica v objeme 750 tis. EUR.
3) VV SFZ odporúča Konferencii SFZ nahradiť v projekte pôvodne odporúčané mesto Lučenec
mestom  Spišská  Nová  Ves  a  zaradiť  ho  do  realizácie  projektu  výstavby,  rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Konferencia SFZ dňa 29. júna 2017 schválila všetky odporúčania členov VV SFZ.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Informácia o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi,  ktorý  zhrnul informácie o najdôležitejších skutočnostiach, ktoré sa udiali od ostatného
zasadnutia VV SFZ:

1. Bola ukončená realizácia rekonštrukcie futbalového štadióna v Žiari nad Hronom a dňa 12.
augusta 2017 sa konalo jeho slávnostné otvorenie.



2. Bola ukončená realizácia prvej etapy rekonštrukcie futbalového štadióna v Michalovciach,
v rámci ktorej sa vybudovalo vyhrievanie trávnika, kamerový a turniketový systém.

3. Pokračujú práce na realizácii výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov
v Dunajskej Strede a Humennom.

4. SFZ predložil v zmysle uznesenia Konferencie SFZ zo dňa 29.6.2017 ministrovi školstva,
vedy, výskumu a športu SR žiadosť o zmenu uznesenia vlády SR v súvislosti s vyradením
Mesta Banská Bystrica z projektu a zaradením miest Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves
a Dubnica nad Váhom, vrátane vyčlenenia sumy 750tis. eur na realizáciu projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov pre každé z uvedených miest.

5. SFZ odsúhlasil  projektovú dokumentáciou (štúdiu)  rekonštrukcie  štadióna v Liptovskom
Mikuláši pre štadióny kategórie UEFA 2.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu realizácie 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 4:  Informácia o realizácii  projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného
z programu UEFA HatTrick IV a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej in-
fraštruktúry
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý  informoval o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou financovaného
z  programu  UEFA HatTrick  IV a projektu  podpory  rekonštrukcie  a  výstavby  futbalovej  infra-
štruktúry:

1. Ešte koncom roka 2016 bol ukončený projekt výstavby ihriska s UT v Stupave, ktorý bol realizova-
ný spoločnosťou SPORT REAL (dodávateľ trávnika – LIMONTA) a v júni tohto roka bol ukončený
projekt výstavby ihriska s UT v Starej Ľubovni, ktorý bol realizovaný spoločnosťou SPORTECH
CZ (dodávateľ trávnika – POLYTAN).

2. Aktuálne je vo finálnej fáze realizácia výstavby ihrísk s UT v mestách Kysucké Nové Mesto (pre-
bieha inštalácia umelého trávnika) a Snina (bola ukončená realizácia spodnej stavby), pričom oba
projekty by mali byť ukončené do polovice septembra, čo bude znamenať, že 8 z celkového počtu
17 projektov bude úspešne realizovaných.

3. V mestách Krásno nad Kysucou, Hlohovec, Trebišov a Banská Bystrica prebiehajú prípravné práce
k realizácii projektov. Mesto Brezno bolo do projektu zaradené po odstúpení mesta Liptovský Hrá-
dok. V ostatných mestách (obciach) zatiaľ realizácia projektu z rôznych dôvodov nenapreduje.

4. SFZ v rámci predmetného projektu pôvodne uzatvoril rámcové zmluvy o dielo s 2 spoločnosťami
(LIMONTA, POLYTAN - výrobcovia trávnikov) a ich partnermi (SPORT REAL, SPORTECH - do-
dávatelia), v oboch prípadoch na 4 ihriská. Vzhľadom na časovú i finančnú kontinuitu projektu, ako
aj skutočnosť, že realizácia všetkých 8 projektov bola doposiaľ zo strany dodávateľov bezproblé-
mová, navrhol SFZ po konzultácii s UEFA uzatvoriť s oboma spoločnosťami v súlade s tendrom
UEFA dodatky rámcových zmlúv k navýšeniu počtu realizovaných ihrísk na 9, resp. 8.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii projektu výstavby ihrísk s umelou trávou
financovaného z programu UEFA HatTrick IV a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby



futbalovej infraštruktúry.
2) VV SFZ schvaľuje deň 25. september 2017 za konečný termín na zaslanie odôvodneného
stanoviska klubov, ktoré doposiaľ s projektom nezačali.
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 termínovej listiny mládeže – jeseň 2017
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil členom VV SFZ návrh termínovej listiny mlá-
deže – jeseň 2017 vypracovaný Technickým úsekom SFZ:

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže – jeseň 2017.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zloženie realizačných tímov mládežníckych reprezentácií
– jeseň 2017
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil členom VV SFZ návrh zloženie realizačných tí-
mov mládežníckych reprezentácii. K novým osobám navrhnutým na členov realizačných tímov bol
predložený životopis. Návrh bol konzultovaný s Technickým úsekom SFZ.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov mládežníckych reprezentácii – jeseň
2017.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K  bodu  7:  Schvaľovanie  návrhu  podmienok  na  čerpanie  dotácie  na  dobudovanie  infra-
štruktúry  pre  mládežnícke  družstvá  vo  futbalových  akadémiách  a futbalových  akadémií
s možnosťou čerpať dotáciu na základe rozhodnutia VV SFZ uznesením č. 63/16
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý informoval o  návrhu podmienok na čerpanie dotácie na dobudovanie infraštruktúry
pre mládežnícke družstvá vo futbalových akadémiách.
K bodu bol pripojený materiál vyplývajúci zo strategického plánu rozvoja futbalu 2015 – 2018
s názvom Futbalové akadémie – Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futba-
lových kluboch s licenciou Futbalovej akadémie so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú
využívajú primárne pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá. 
Cieľ projektu:
Cieľom  projektu  je  na  základe  jasne  stanovených  kritérií dobudovať futbalovú infraštruktúru
potrebnú pre  rozvoj  talentovaných  hráčov  formou  refundácie  výdavkov  vynaložených  na  účel
podpory alebo úhradou neuhradených faktúr vystavených dodávateľom priamo partnerovi, ktoré sú
v  súlade  s  účelom  podpory,  zo  strany,  všetko  za  podmienky  zabezpečenia  povinnej  miery
spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany (napr. mesto, sponzor). 

Proces schvaľovania:

1. Vytvorenie odbornej pracovnej skupiny pre posudzovanie predložených projektov (zloženie – 8
osôb:  člen  VV  SFZ/zástupca  ÚLK,  1  zástupca  RFZ,  predseda  KŠI,  generálny  sekretár  SFZ,
projektový manažér SFZ, technický riaditeľ SFZ, manažér OMaKRF SFZ, hlavný koordinátor –
manažér tréningového procesu SFZ).



2. Stanovenie kritérií pre hodnotenie jednotlivých projektov.

3. Posúdenie jednotlivých projektov na základe stanovených kritérií – výber projektov.

4. Uzatvorenie zmlúv s partnermi a následná realizácia jednotlivých projektov. 

Podmienky poskytnutia finančnej podpory:

Gčel finančnej podpory 

• výstavba a rekonštrukcia futbalovej  infraštruktúry využívanej  pre mládežnícke družstvá klubu
 Zdroj finančných prostriedkov 

• vlastné zdroje SFZ
Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt 

• 200 000,- Eur (vrátane DPH)
Povinné spolufinancovanie zo strany partnera 

• 25% z celkovej sumy podpory – 200 000,- Eur, t.j. min. 50 000,- Eur (vrátane DPH) 

Počet podporených projektov: 9

Oprávnené obdobie použitia podpory: odo dňa schválenia VV SFZ do 30.06.2018 

Partneri  zaradení do  projektu  musia  splniť podmienky:  absolvovanie  celého súťažného ročníka
2017/2018 vo Fortuna lige, udelená licencie ÚTM – FA v súťažnom ročníku 2017/2018 schválená
VV SFZ, absolvovanie celého súťažného ročníka 2017/2018). V prípade, ak súťažný ročník nebude
riadne dokončený akýmkoľvek mládežníckym družstvom alebo družstvom seniorov partnera, SFZ
má nárok na vrátenie poskytnutej dotácie v plnej výške do 15. júla 2018, v opačnom prípade budú
spolu  s  istinou  vymáhané aj  úroky  z  omeškania  a  bude  podaný podnet  smerujúci  k  uloženiu
disciplinárneho postihu. 

Návrh na podporu konkrétnych klubov (9 FK): 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

MFK Zemplín Michalovce, 1. FC Tatran Prešov, ŠK Slovan Bratislava futbal, MFK Ružomberok,
MŠK Žilina, AS Trenčín, FC Spartak Trnava, FK Železiarne Podbrezová, FK Senica 

Pozn.: FK
Termín predkladania žiadostí / projektov: 10. septembra – 15. októbra 2017. 

Termín posudzovania žiadostí / projektov: 15. – 30. október 2017.

Termín schvaľovania žiadostí / projektov: novembrový VV SFZ. 

Kalšie podmienky 

 vlastníctvo, resp. dlhodobý nájom infraštruktúry, ktorá je predmetom projektu 

 bezodplatné poskytnutie infraštruktúry na užívanie pre potreby SFZ a RFZ 

 predloženie projektovej dokumentácie, resp. architektonickej štúdie 

 výber dodávateľa realizovaný na základe vyhodnotenia minimálne troch konkurenčných 
ponúk 

 úhrada oprávnených výdavkov od 1.7.2017 

Gčel poskytnutia podpory:

Výstavba a rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry 

 vybudovanie a rekonštrukcia tréningových ihrísk a plôch s prírodnou alebo umelou trávou
v súlade s požiadavkami na udelenie Pasportu SFZ 



 rekonštrukcia a výstavba zázemia (mini ihrisko sUT, šatne, sociálne priestory, regenerácia,
posilňovňa) futbalových štadiónov 

 musí sa jednať o investičné výdavky, t.j. výdavky na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu
a technické zhodnotenie majetku (vynaložené výdavky majú za následok kvalitatívnu zmenu
výkonnosti  alebo  zlepšenie  technických  parametrov)  a  výdavky na  obstaranie  hmotného
investičného majetku, ktorý úzko súvisí s podporovaným účelom. 

Partner je povinný na požiadanie SFZ preukázať, že všetky jeho výdavky na projekt boli
vynaložené účelne, hospodárne, efektívne a účinne, v opačnom prípade je SFZ oprávnený
žiadať finančné prostriedky v pomernej  výške,  v  ktorej  došlo  k porušeniu týchto  zásad,
vrátiť. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje  návrh podmienok na  čerpanie  dotácie  na dobudovanie  infraštruktúry
pre mládežnícke družstvá vo futbalových akadémiách a futbalových akadémií s možnosťou
čerpať dotáciu na základe rozhodnutia VV SFZ uznesením č. 63/16.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 9
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 2 (T. Végh, P. Šípoš)
Návrh uznesenia bol schválený.

K bodu 8: Prerokovanie návrhu na doplnenie Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Technického úseku SFZ Jánovi
Gregušovi, ktorý predstavil návrh Smernice o licenčnom systéme mládeže SFZ. Návrh predpokladá
doplnenie článku financovanie o 2 body:

1.  Podpora  talentovaných  hráčov  so  slovenskou  štátnou  príslušnosťou  vo  futbalových  kluboch
s licenciou mládeže SFZ (FA a ÚTM):

 V prípade hráčov s inou štátnou príslušnosťou ako je SR je maximálny počet 3 hráči
v celej kategórii dorastu U16 – U19, maximálne 1 hráč v celej kategórii žiakov U12
– U15 a maximálne 1 hráč v celej kategórii prípraviek U6 – U11 pre získanie 100 %
finančného príspevku na činnosť z prostriedkov MŠVVaŠ SR.

 V prípade, ak FK bude mať hráča s cudzou štátnou príslušnosťou nad uvedené počty,
bude financovanie odstupňované nasledovne:

 V kategórii dorastu 1 hráč nad maximálny počet = - 5000,- € z prideleného
finančného príspevku na činnosť,

 V kategórii žiakov 1 hráč nad maximálny počet = - 10 000,- € z prideleného
finančného príspevku na činnosť,

 V kategórii  prípraviek  1  hráč  nad  maximálny  počet  =  -  10  000,-  €
z prideleného finančného príspevku na činnosť.

Pozn.: Uvedené odpočítanie finančných prostriedkov sa vzťahuje výhradne k finančnému príspevku
na činnosť FK. Odpočet sa vykonáva, kým výška finančného príspevku na činnosť dosiahne nulovú
hodnotu. Za hráča s cudzou štátnou príslušnosťou v jednotlivých vekových kategóriách sa považuje
hráč, ktorý je minimálne jedenkrát uvedený v zápise o stretnutí v ISSF.

Finančné prostriedky z príspevkov na činnosť FK, ktoré nebudú na základe počtu hráčov s cudzou
štátnou  príslušnosťou  vyplatené,  budú  použité  pre  potreby  regionálnych  výberov  U12  –  U15
a mládežníckych reprezentačných družstiev SR.



Zdôvodnenie: 
Vzhľadom k štatistike,  ktorá  bola  členom VV SFZ poskytnutá  za  súťažný ročník  2016 /  2017
a na  základe  sledovania  zápisov  zo  súťažných  stretnutí  v ISSF  je  zaznamenaný  nárast  hráčov
s cudzou štátnou príslušnosťou vo futbalových kluboch s licenciou mládeže SFZ. Futbalové kluby
s licenciou mládeže SFZ sú financované z prostriedkov MŠVVaŠ SR, ktoré sú určené na rozvoj
a podporu  športovo  –  talentovanej  mládeže  v SR.  Chceme  motivovať  FK,  aby  boli  finančné
prostriedky  využívané  najmä  na  hráčov  so  slovenskou  štátnou  príslušnosťou,  na  ich  rozvoj
a podporu.

2. Článok 9 – Sankcie doplniť o fixnú tabuľku finančných sankcií za konkrétne porušenie zmluvy,
alebo kritérií, požiadaviek a podmienok licenčného systému mládeže SFZ.

Zdôvodnenie: transparentnosť a objektivita

Prílohu č. 1 Smernice navrhujeme doplniť o 2 body:

1. Podpora futbalových klubov bez licencie mládeže SFZ – kritérium A:
 Každá  Futbalová  akadémia  uzavrie  zmluvu  s 2  futbalovými  klubmi  bez  licencie

mládeže  SFZ,  ktoré  majú  minimálne  2  mládežnícke  družstvá  o materiálnej
a odbornej podpore,

 Každý Útvar talentovanej mládeže povinne uzavrie zmluvu s 1 futbalovým klubom
bez  licencie  mládeže  SFZ,  ktoré  majú  minimálne  2  mládežnícke  družstvá
o materiálnej a odbornej podpore.

2. Spolupráca s materskými školami – kritérium A:
 Každá  Futbalová  akadémia  uzavrie  povinne  dohodu  so  4  Materskými  školami

o pravidelnej  krúžkovej  činnosti  venovanej  futbalu (minimálne 1 – krát  týždenne
počas školského roku) a vedenej trénermi v zmluvnom vzťahu so SFZ,

 Každý Útvar talentovanej mládeže uzavrie povinne dohodu s 2 Materskými školami
o pravidelnej  krúžkovej  činnosti  venovanej  futbalu (minimálne 1 – krát  týždenne
počas školského roku) a vedenej trénermi v zmluvnom vzťahu so SFZ.

Zdôvodnenie:
Spolupráca  s futbalovými  klubmi  bez  licencie  mládeže  SFZ  má  za  cieľ  priamu  materiálnu
a odbornú podporu týchto klubov Futbalovými akadémiami a Útvarmi talentovanej mládeže, kde
pôsobia  kvalitní  mládežnícky  tréneri,  ktorí  môžu  svoje  vedomosti  odovzdať  mládežníckym
trénerom v menších  kluboch  a zároveň  majú  dostatok  materiálneho  zabezpečenia,  ktoré  menšie
kluby môžu ďalej  využívať.  Jedná sa ale  výhradne o podporu klubov,  ktoré  majú  minimálne  2
mládežnícke družstvá a aj podpora je smerovaná výhradne na mládež. 
Spolupráca s materskými školami je súčasťou projektu Dajme spolu gól, ktorý má hlavný cieľ zís-
kanie čo najviac detí pre futbal a zvýšiť futbalovú základňu. 

Členovia VV SFZ v rámci diskusie k tomuto bodu požiadali predkladateľa návrhu, aby text so zne-
ním: „Za hráča s cudzou štátnou príslušnosťou v jednotlivých vekových kategóriách sa považuje
hráč, ktorý je minimálne jedenkrát uvedený v zápise o stretnutí v ISSF“, bol nahradený textom:
„Za hráča s cudzou štátnou príslušnosťou v jednotlivých vekových kategóriách sa považuje
hráč, ktorý nastúpi (na akýkoľvek časový úsek) minimálne jedenkrát v súťažnom stretnutí
a je uvedený v ISSF“.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave návrhu na zmenu a doplnenie Smernice
o licenčnom systéme mládeže SFZ, zároveň ukladá predkladateľovi zapracovať pripomienky



vznesené priamo na zasadnutí.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 9: Schvaľovanie návrhu „Čakateľov“ v rámci licenčného systému mládeže SFZ navr-
hnutých RFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo riaditeľovi Technického úseku SFZ Jánovi
Gregušovi, ktorý predstavil návrh „Čakateľov“ v rámci licenčného systému mládeže SFZ. Tých na-
vrhuje príslušný RFZ.
Schválené podmienky na udelenie licencie Čakateľa:

Žiadateľom  o udelenie  licencie  Čakateľa  môže  byť  FK,  ktorý  podá  prihlášku o  zaradenie
do konania o udelenie licencie mládeže SFZ, odporučí ho príslušný Regionálny futbalový zväz,
a ktorého družstvo starších žiakov štartuje v:
v II. LSŽ s umiestnením do 8. miesta pri jednej skupine II. LSŽ v príslušnom regióne, alebo
v II. LSŽ s umiestnením do 4. miesta v jednej zo skupín pri dvoch skupinách II. LSŽ v príslušnom
regióne, alebo
v II. LSŽ s umiestnením do 3. miesta v jednej zo skupín pri troch skupinách II. LSŽ v príslušnom
regióne alebo, 
v II. LSŽ s umiestnením do 2. miesta v jednej zo skupín pri štyroch skupinách II. LSŽ v príslušnom
regióne.

Licencia Čakateľa sa udeľuje FK na 3 súťažné ročníky, pričom sa FK s licenciou Čakateľa musia
podrobiť minimálne jedenkrát  za súťažný ročník kontrole pracovníkmi technického úseku SFZ.
Pri navrhovaní FK na licenciu Čakateľa je potrebné brať do úvahy, že licenciu ÚTM môže získať
len FK, ktorému už licencia Čakateľa bola udelená. Z dôvodu, že ide o prvý ročník, kde budú licen-
cie Čakateľa udeľované a FK už nesplnili prvú podmienku podania prihlášky do licenčného konania
mládeže na aktuálny súťažný ročník, bolo navrhnuté, aby táto podmienka pre aktuálny súťažný roč-
ník nebola povinná, ale aby sa brala pri navrhovaní Čakateľov do úvahy skutočnosť, ak FK licenčné
konanie mládeže SFZ absolvovali. Čakateľom sa môže stať aj FK, ktorý z 1. LŽ zostúpil. 
FK  s licenciou  Čakateľa  sú  zaradené  do  systému  klubov  s licenciou  mládeže  SFZ (FA,  ÚTM
a Čakateľ) a finančne podporované z prostriedkov MŠVVaŠ SR na športovo – talentovanú mládež
na činnosť FK (nie na mesačné odmeny pre trénerov) vo výške:

3. súťažný ročník 2017 / 2018: 3000,- €,
4. súťažný ročník 2018 / 2019: 4000,- €,
5. súťažný ročník 2019 / 2020: 5000,- €

Jednotlivé RFZ navrhli za „Čakateľov“ tieto kluby:
BFZ: FK Rača Bratislava, ŠK Žolík Malacky
ZsFZ: FC Baník Prievidza, FKM Nové Zámky, FK Dubnica nad Váhom, KFC Komárno
SsFZ: MFK Tatran L. Mikuláš, FK Čadca, FK Pohronie Žiar nad Hronom, ŠK Novohrad Lučenec
VsFZ: ŠK Odeva Lipany, FAMT Prešov, FK Barca, Lokomotíva Košice

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



VV SFZ schvaľuje návrh „Čakateľov“ v rámci licenčného systému mládeže SFZ navrhnutých
RFZ.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Schvaľovanie návrhu metodického usmernenia SFZ s názvom „Odborná príprava
na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľskej služby“
Bod otvoril  prezident  SFZ Ján  Kováčik.  Vzhľadom na to,  že  ide  o  komplexný,  viac  ako  200
stranový dokument, poskytol členom VV SFZ informáciu, ktorá vystihovala podstatu predmetného
materiálu. Usmernenie bolo po schválení zverejnené na webovom sídle SFZ.
Metodické usmernenie bolo vypracované na základe praktických skúseností v oblasti vzdelávania
hlavných  usporiadateľov,  bezpečnostných  manažérov  a usporiadateľov  vykonávajúcich  činnosť
usporiadateľskej služby na futbalových stretnutiach. Takmer tri roky nového systému vo vzdelávaní
preukázali potrebu zjednodušenia, sprehľadnenia a flexibility odbornej prípravy zameranej na vý-
kon činnosti usporiadateľskej služby. Odbornú prípravu je potrebné vo výraznejšej miere zamerať
na praktickú časť a konkrétne modelové situácie na štadiónoch a prispôsobiť ju reálne vykonáva-
ným úlohám členmi usporiadateľskej služby a vzájomnej komunikácii medzi nimi.
Táto usmernenie je súhrnom teoretických poznatkov priamo prepojených na ich praktickú aplikáciu
v praxi,  ktorých  zvládnutie  je  nevyhnutným  predpokladom  na  získanie  odbornej  spôsobilosti
na  výkon  činnosti  hlavného  usporiadateľa,  bezpečnostného  manažéra  a usporiadateľa
na  futbalových  zápasoch.  Je  rozdelené  do  8  modulov  rozčlenených  na  teoretické  vysvetlenia
a súvisiace praktické cvičenia. Obsahom každého modulu sú vzorové príklady písomných testov
s uvedením správnych odpovedí.  Vizuálne prehľadná forma spracovania má za cieľ zatraktívniť
obsah  tohto  študijného  materiálu  a prispieť  k jeho  jednoduchšiemu  osvojeniu  si  uvedených
informácií.
Odborná  príprava  bola  spracovaná  na  základe  štandardov  UEFA  a  najlepších  osvedčených
postupov, ktoré obsahujú prepojenie aplikačnej praxe a legislatívneho rámca Slovenskej republiky
tak,  aby sa  napĺňal  účel  zákona  č.  1/2014 Z.  z.  o  organizovaní  verejných športových  podujatí
a  o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  zákona č.  440/2015 Z. z.  a Dohovoru Rady
Európy CETS 218 o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a službám počas organizovania
futbalových stretnutí a iných športových podujatí.
Slovenský futbalový zväz vydáva toto usmernenie s cieľom uľahčiť klubom realizáciu vzdelávania
usporiadateľov formou komplexného, prehľadného a praxou odrážajúceho manuálu.
Za  usmernenie  a  podnety  k prehodnoteniu  obsahu  a spôsobu  odbornej  prípravy  členov
usporiadateľskej služby vykonávajúcich svoju činnosť na futbalových stretnutiach autori vyjadrujú
vďaku zástupcom UEFA, najväčšej futbalovej organizácie. Impulzom k vypracovaniu tejto študijnej
pomôcky  bol  seminár„The  training  of  Trainers  for  Stewards  Course  2016“   uskutočnený
v Bratislave, na ktorom experti UEFA odovzdali účastníkom „best practise“, analyzovali situáciu
na slovenských štadiónoch a následne poukázali na pozitíva a nedostatky. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV  SFZ  schvaľuje  návrh  metodického  usmernenia  SFZ  s  názvom  „Odborná  príprava
na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľskej služby“.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 11: Schvaľovanie návrhu nominačných listín FIFA pre rok 2018
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Keďže bol zo zasadnutia ospravedlnený predseda Komisie
rozhodcov SFZ Marián Ružbarský, predstavil návrh zaňho.
Komisia rozhodcov SFZ prijala na svojom zasadnutí dňa 15.8.2017 v Banskej Bystrici závery ohľadne
nominačných  listín  FIFA pre  rok  2018.  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 asistenta rozhodcu FIFA   Martina BALKA   k     31.12.2017 z     vekových  

dôvodov,
-  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.

Po  zvážení  dosiahnutých  výsledkov  rozhodcov  (asistentov  rozhodcov)  a  rozhodkýň  (asistentiek
rozhodkýň) FIFA v súťažiach SFZ, na domácom a medzinárodnom poli v súťažnom ročníku 2016/17
a akceptácie návrhu Komisie rozhodcov futsalu, KR SFZ navrhuje:

• na nominačnú listinu asistentov rozhodcov FIFA pre rok 2018 namiesto  Martina BALKA zaradiť
Petra  KOVÁČA zo  ZsFZ  (Nové  zámky,  nar.  4.6.1982), ktorý  spĺňa  kritéria  Reglementu  FIFA
pre zaradenie na nominačnú listinu asistentov rozhodcov FIFA, má dobré znalosti anglického jazyka
a má dlhodobú perspektívu pôsobenia v súťažiach FIFA a UEFA.

• na nominačnú listinu asistentiek rozhodkýň FIFA pre rok 2018 namiesto Miroslavy OBERTOVEJ
zaradiť  Katarínu SMOLÍKOVG 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.

NÁVRH NOMINAČNÝCH LISTÍN FIFA 2018 ( V     RANKINGOVOM PORADÍ )  

ROZHODCOVIA FIFA 2018:
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 2018:
1.SLYŠKO Roman                (Šaľa, 04.08.1973)
2.SOMOLÁNI Tomáš       (Bratislava, 23.12.1977)
3.HANCKO Branislav (Prievidza, 17.09.1987)
4.BENKO Miroslav                                          (Prešov, 29.3.1974)
5.MÓKOŠ Tomáš                 (Senec, 30.05.1974)



6.WEISS Erik (Košice, 05.02.1979)
7.TOMČÍK Michal (L.Mikuláš, 05.06.1984)
8.VOREL Tomáš                 (Žilina, 21.09.1982)
9.FERENC František (Tročany, 2.3.1986)
10.KOVÁČ Peter (Nové Zámky, 4.6.1982)

ROZHODKYNE FIFA 2018:
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 2018:
1.SGKENÍKOVÁ Mária                                        (Turany, 16.11.1975)
2.MIŠKOVÁ Slavomíra           (Košice, 06.11.1979)
3.LEŠKOVÁ Ivana                                                 (Košice, 1.4.1987)
4.SMOLÍKOVÁ Katarína (Bratislava, 7.1.1992)

ROZHODCOVIA FUTSALU FIFA 2018:
1.PEŠKO Lukáš                 (Topoľčany, 05.12.1983)
2.BOHUN Mário                 (Skalica, 02.07.1976)
3.BEHANČIN Rastislav (Rosina, 26.11.1990)
4.BELAVÝ Mário (Trnava, 22.06.1978)

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín FIFA pre rok 2018.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Informácia o naplnení mandátu prezidenta SFZ v zmysle uznesenia č. 65/17 VV
SFZ k uzatvoreniu zmluvy s reprezentačným trénerom a asistentom reprezentačného trénera
SR „A“  
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Uviedol, že dôvodom na zaradenie tohto bodu do programu
je poskytnutie informácie členom VV SFZ o naplnení mandátu prezidenta SFZ k uzatvoreniu zmlu-
vy s reprezentačnými trénermi SR A p. Jánom Kozákom ako hlavným trénerom a p. Štefanom Tar-
kovičom ako asistentom trénera na ďalší  kvalifikačný cyklus,  ktorý mu bol udelený na základe
prijatého uznesenia výkonného výboru SFZ č. 65/17 VV SFZ zo dňa 08. júna 2017.
Zmluva o výkone činnosti hlavného trénera futbalovej reprezentácie SR „A“ uzatvorená medzi SFZ
a hlavným  trénerom  Jánom  Kozákom  dňa  09.04.2014  a  Zmluva  o výkone  činnosti  asistenta
hlavného  trénera  futbalovej  reprezentácie  SR  „A“  uzatvorená  medzi  SFZ  a asistentom  trénera
Štefanom Tarkovičom dňa 02.07.2013 (ďalej  len „zmluvy“)  boli  predĺžené o ďalší  kvalifikačný
cyklus,  a to  do  30.  novembra  2019.  V prípade  postupu  futbalovej  reprezentácie  SR  „A“
na záverečný turnaj Majstrovstiev Európy vo futbale 2020 sa platnosť automaticky predlžuje tak, že
sa skončí dva týždne po oficiálnom ukončení uvedeného podujatia.
Dodatky  č.  2  zmluvy  s hlavným  trénerom  a asistentom  futbalovej  reprezentácie  SR  „A“  boli
uzatvorené dňa 07. augusta 2017 a členovia VV SFZ ich obdržali v rámci podkladov v prílohách.  

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o naplnení mandátu prezidenta SFZ k uzatvoreniu



zmluvy s reprezentačným trénerom a asistentom reprezentačného trénera SR „A“. 
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie jún-
august 2017
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval  o odohraných zápasoch reprezentačných druž-
stiev SR v letnom období.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie jún-august 2017.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K  bodu  14:  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 čase medzi riadnymi zasadnu-
tiami VV SFZ sa uskutočnilo šesť hlasovaní per rollam, a to:

- hlasovanie per rollam č. 05/17, ktoré sa týkalo troch vecí, konkrétne  “Schvaľovania návrhu
Rozpisu  republikových  súťaží  riadených  SFZ  a  GLK  na  súťažný  ročník  2017/18”,
“Schvaľovania návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ” a  “Schvaľovania návrhu
na vytvorenie Komisie SFZ pre riadenie II. ligy v zmysle článku 65 stanov SFZ”, 

-  hlasovanie  per  rollam  č.  06/17 vo  veci ”Schvaľovania  návrhu  na  zmenu  a  doplnenie
Registračného a prestupového poriadku SFZ (čl. 19 Registračné obdobia)”,



- hlasovanie per rollam č. 07/17 vo veci „Schvaľovanie návrhu na zmeny a doplnenia projektu
podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“,

-  hlasovanie per rollam č. 08/17 vo veci "Schvaľovanie návrhu na zaradenie klubu AFC Nové
Mesto nad Váhom do II. ligy”,

- hlasovanie per rollam č. 09/17  vo veci  "Schvaľovanie návrhu na zaradenie mládežníckych
družstiev klubu FK SLAVOJ Trebišov do súťaži 1. LSŽ U15, U14 a 1. LMŽ U13, U12 skupina
východ”,

-  hlasovanie  per  rollam  č.  10/17  vo  veci  "Schvaľovanie  návrhu  rozdelenia  finančných
prostriedkov v projekte podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.”

Resumé jednotlivých hlasovaní:

Hlasovanie per rollam č. 05/17

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk
v termíne do 17. júla 2017 formou:

v prvom prípade vo veci "Schvaľovania návrhu Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ
a GLK na súťažný ročník 2017/18”

Schvaľujem návrh Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ a ÚLK na súťažný ročník 2017/18,
alebo
Neschvaľujem návrh  Rozpisu  republikových  súťaží  riadených  SFZ  a  ÚLK  na  súťažný  ročník
2017/18,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ
a ÚLK na súťažný ročník 2017/18

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.

V druhom prípade vo veci "Schvaľovania návrhu na prijatie nových riadnych členov SFZ”

V zmysle čl. 52 písm. ee) stanov SFZ výkonný výbor rozhoduje o prijatí nových riadnych členov
po predložení všetkých podkladov podľa čl. 27, ods. 4 Stanov SFZ.
SFZ boli  v  týchto  dňoch doručené dve žiadosti,  konkrétne  od klubov  Obecný Športový Klub
Kochanovce (občianské združenie, Obl.FZ Humenné) a  SPORTA Hlohovec, s.r.o. (obchodná
spoločnosť, Obl.FZ Trnava).
Preskúmaním kompletnosti dokladov sa zaoberalo Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ.

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk
v termíne do 17. júla 2017 formou:

Schvaľujem návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,
alebo
Neschvaľujem návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,
alebo
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Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na prijatie nových riadnych členov 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.

V treťom prípade vo veci “Schvaľovanie návrhu na vytvorenie Komisie SFZ pre riadenie II.
ligy v zmysle článku 65 stanov SFZ”

Schvaľujem návrh na vytvorenie Komisie SFZ pre riadenie II. ligy v zmysle článku 65 stanov SFZ
a náležitosti súvisiace s ustanovením tejto komisie (štatút komisie pre riadenia II.ligy, ustanovenie
predsedu + ďalších členov komisie a zmenu/doplnenie štatútu ŠTK SFZ),
alebo
Neschvaľujem návrh na vytvorenie Komisie SFZ pre riadenie II.  ligy v zmysle článku 65 stanov
SFZ a  náležitosti  súvisiace  s  ustanovením  tejto  komisie (štatút  komisie pre  riadenia  II.ligy,
ustanovenie predsedu + 6 ďalších členov komisie a zmenu/doplnenie štatútu ŠTK SFZ),
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na vytvorenie Komisie SFZ pre riadenie II.
ligy  v  zmysle  článku  65 stanov SFZ a  náležitosti  súvisiace  s  ustanovením tejto  komisie (štatút
komisie pre riadenia II.ligy, ustanovenie predsedu + 6 ďalších členov komisie a zmenu/doplnenie
štatútu ŠTK SFZ) 

S týmto rozhodnutím sa spájali aj súvisiace doplňujúce uznesenia, týkajúce sa schválenia návrhu
štatútu komisie, zmeny a doplnenie štatútu ŠTK SFZ, ustanovenie predsedu a 6 členov komisie
pre riadenie II. ligy. 
Prezident SFZ v zmysle článku 65 ods. 2 stanov SFZ navrhuje za predsedu komisie pre riadenie II.
ligy p. Miroslava Richtárika.
Asociácia  klubov  II.  futbalovej  ligy v  zmysle  článku  65  ods.  2  stanov  SFZ  navrhuje
za členov komisie pre riadenie II. ligy p. Norberta Csutoru, p. Romana Čavojského, p. Milana
Lônčíka, p. Petra Pekaru, p. Stanislava Neuschla a p. Ľubomíra Stanka.

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk
v termíne do 17. júla 2017 formou:

Schvaľujem návrh na vytvorenie Komisie SFZ pre riadenie II. ligy v zmysle článku 65 stanov SFZ
a náležitosti súvisiace s ustanovením tejto komisie (štatút komisie pre riadenia II.ligy, ustanovenie
predsedu + ďalších členov komisie a zmenu/doplnenie štatútu ŠTK SFZ),
alebo
Neschvaľujem návrh na vytvorenie Komisie SFZ pre riadenie II.  ligy v zmysle článku 65 stanov
SFZ a  náležitosti  súvisiace  s  ustanovením  tejto  komisie (štatút  komisie pre  riadenia  II.ligy,
ustanovenie predsedu + 6 ďalších členov komisie a zmenu/doplnenie štatútu ŠTK SFZ),
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu na vytvorenie Komisie SFZ pre riadenie II.
ligy  v  zmysle  článku  65 stanov SFZ a  náležitosti  súvisiace  s  ustanovením tejto  komisie (štatút
komisie pre riadenia II.ligy, ustanovenie predsedu + 6 ďalších členov komisie a zmenu/doplnenie
štatútu ŠTK SFZ)

Doplňujúce  uznesenia,  ktoré  súviseli  s  prijatím  rozhodnutia  o  vytvorení Komisie  SFZ
pre riadenie II. ligy boli nasledovné:
1) VV SFZ schvaľuje návrh štatútu Komisie SFZ pre riadenie II. ligy v zmysle článku 7 ods. 3
písm. b) a článku 51 ods. 2 písm. a) stanov SFZ
2) VV SFZ ustanovuje  za  predsedu komisie  SFZ pre  riadenie  II.  ligy  p.  Miroslava  Richtárika
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v zmysle článku 65 ods. 2 stanov SFZ
3) VV SFZ schvaľuje p. Norberta Csutora,  Romana Čavojského, Milana Lônčíka,  Petra Pekaru,
Stanislava Neuschla a Ľubomíra Stanka za členov komisie pre riadenie II. ligy v zmysle článku 4
ods. 3 Štatútu Komisie SFZ pre riadenie II. ligy a článku 65 ods. 2 stanov SFZ
4) VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie štatútu Športovo-technickej 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.

Hlasovanie per rollam č. 06/17
Svoje stanoviská mali možnosť členovia VV SFZ zasielať v termíne do 18. júla 2017  na adresu
jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk     formou:

Schvaľujem  návrh na  zmenu  a  doplnenie  Registračného  a  prestupového  poriadku  SFZ  (čl.  19
Registračné obdobia),
alebo
Neschvaľujem návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (čl.  19
Registračné obdobia),
alebo
Zdržujem  sa  hlasovania  vo  veci  schvaľovania  návrhu na  zmenu  a  doplnenie  Registračného
a prestupového poriadku SFZ (čl. 19 Registračné obdobia).

Hlasovania sa zúčastnilo 10 členov VV SFZ, z toho všetci 10 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.

Hlasovanie per rollam č. 07/17
Uvedené  hlasovanie  vyplynulo  na  základe  zasadnutia  Vlády  SR a  jej  priatia  uznesenia  č.  353
k materiálu “Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu”.
V rámci hlasovania prijímali členovia VV SFZ aj doplňujúce uznesenia, ktorými: 

VV SFZ
a) berie na vedomie uznesenia vlády SR č. 353 zo dňa 24.7.2017 
b) ukladá pracovnej skupine pripraviť návrh rozdelenia finančných prostriedkov v rámci 1.
etapy  realizácie  projektu  vychádzajúc  zo  žiadostí  o  príspevok  zaslaných  do  31.3.2017
a predložiť ho na schválenie VV SFZ

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 31. júla 2017
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:
 
Schvaľujem návrh na zmeny a doplnenia projektu podpory rekonštrukcie a  výstavby futbalovej
infraštruktúry  a  s  ním súvisiace  uznesenia  (zobratie  na  vedomie  uznesenie  vlády  SR,  uloženie
povinnosti pre pracovnú skupinu),
alebo
Neschvaľujem návrh na zmeny a doplnenia projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej
infraštruktúry  a  s  ním súvisiace  uznesenia (zobratie  na  vedomie  uznesenie  vlády  SR,  uloženie
povinnosti pre pracovnú skupinu),
alebo
Zdržujem sa  hlasovania  vo  veci  schvaľovania návrhu  na  zmeny  a  doplnenia  projektu  podpory
rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry a s ním súvisiace uznesenia (zobratie na vedomie
uznesenie vlády SR, uloženie povinnosti pre pracovnú skupinu).
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Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 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.

Hlasovanie per rollam č. 08/17
Uvedené hlasovanie vyplynulo na základe oficiálneho oznámenia VSS Košice, ktoré sa vzdali štartu
v II.lige. Na základe tohto rozhodnutia bolo urgentne zvolané zasadnutie Komisie SFZ pre riadenie
II. ligy, na ktorom jej účastníci rozhodli, že 16 družstvom pre štart II. ligy bude oslovený klub AFC
Nové Mesto nad Váhom. Klub reagoval súhlasne a splnil všetky potrebné náležitosti. 

V zmysle čl.  19,  písm. c) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ vyplýva,  že o zaradení
družstva do súťaže II. ligy rozhoduje VV SFZ.
Čl. 19, písm. c) znie:
"Ak nebude naplnený počet účastníkov republikových súťaţí podľa ich schválenej štruktúry,
na základe návrhu riadiaceho orgánu rozhodne o zaradení ďalších družstiev do príslušnej
súťaže VV SFZ."

Svoje stanoviská mali členovia VV SFZ možnosť zasielať v skrátenom termíne do 29. júla 2017
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:
 
Schvaľujem návrh na zaradenie klubu AFC Nové Mesto nad Váhom do II. ligy
alebo
Neschvaľujem návrh na na zaradenie klubu AFC Nové Mesto nad Váhom do II. ligy,
alebo
Zdržujem  sa  hlasovania  vo  veci  schvaľovania návrhu  na zaradenie  klubu  AFC  Nové  Mesto
nad Váhom do II. ligy.

Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 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.

Hlasovanie per rollam č. 09/17
Uvedené  hlasovanie  vyplynulo  na  základe  odstúpenia  klubu  VSS  Košice  zo  všetkých
mládežníckych súťaží. Zaradenie FK SLAVOJ Trebišov je v kompetencii rozhodovania VV SFZ
v zmysle:
- Súťažného poriadku, článok 17 Doplnenie do súťaže a článku 27 Súťaže mládeže, 
- Smernici o licenčnom systéme mládeže 
- Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ, článok 12, odsek B. 

Futbalový klub SLAVOJ Trebišov podstúpil licenčné konanie na súťažný ročník 2017 / 2018 a bola
mu VV SFZ podmienečne udelená licencia Grassroots / ÚTM. Súťaž by sa po odhlásení FC VSS
Košice hrala  s nepárnym počtom účastníkov (9 FK) a doplnenie počtu účastníkov na 10 FK je
v zmysle záujmov rozvoja mládežníckeho futbalu, aby sa súťaž stala regulárnou. Futbalový klub
SLAVOJ Trebišov je zároveň jediným FK, ktorý spĺňa podmienky na účasť v I. LSŽ U15, U14 a I.
LMŽ U13 U13, U12 skupina východ na súťažný ročník 2017 / 2018.

Svoje  stanoviská  mali  členovia  VV  SFZ  možnosť  zasielať  v  termíne  do  7.  augusta  2017
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:
 
Schvaľujem  návrh na  zaradenie  mládežníckych  družstiev klubu  TJ  SLAVOJ  Trebišov
do súťaži 1. LSŽ U15, U14 a 1. LMŽ U13, U12 skupina východ,

mailto:jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk


alebo
Neschvaľujem  návrh  na zaradenie  mládežníckych  družstiev klubu  TJ  SLAVOJ  Trebišov
do súťaži 1. LSŽ U15, U14 a 1. LMŽ U13, U12 skupina východ,
alebo
Zdržujem  sa  hlasovania  vo  veci  schvaľovania návrhu zaradenie  mládežníckych
družstiev klubu TJ SLAVOJ Trebišov do súťaži 1. LSŽ U15, U14 a 1. LMŽ U13, U12 skupina
východ.

Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 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.

Hlasovanie per rollam č. 10/17
Svoje  stanoviská  mali  členovia  VV  SFZ  možnosť  zasielať  v  termíne  do  15.  augusta  2017
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk     formou:
 
Schvaľujem  návrh rozdelenia  finančných  prostriedkov  v  rámci  1.  etapy  realizácie  projektu
predložený  pracovnou  skupinou,  vychádzajúc  z  oprávnených  žiadostí  o  príspevok  zaslaných
do 31.3.2017 a zároveň presunutie finančných prostriedkov nerozdelených v rámci 1. etapy projektu
vo  výške  200  tis.  EUR, ktoré  budú  prerozdeľované v rámci  2.  etapy  projektu  pri  zachovaní
územného princípu rozdelenia príspevku v rámci jednotlivých regiónov.
alebo
Neschvaľujem  návrh rozdelenia  finančných  prostriedkov  v  rámci  1.  etapy  realizácie  projektu
predložený  pracovnou  skupinou,  vychádzajúc  z  oprávnených  žiadostí  o  príspevok  zaslaných
do 31.3.2017 a zároveň presunutie finančných prostriedkov nerozdelených v rámci 1. etapy projektu
vo  výške  200  tis.  EUR, ktoré  budú  prerozdeľované v rámci  2.  etapy  projektu  pri  zachovaní
územného princípu rozdelenia príspevku v rámci jednotlivých regiónov.
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu rozdelenia finančných prostriedkov v rámci 1.
etapy  realizácie  projektu  predložený  pracovnou  skupinou,  vychádzajúc  z  oprávnených  žiadostí
o príspevok zaslaných do 31.3.2017 a zároveň presunutie finančných prostriedkov nerozdelených
v rámci  1.  etapy  projektu  vo  výške  200  tis.  EUR, ktoré  budú  prerozdeľované v rámci  2.  etapy
projektu pri zachovaní územného princípu rozdelenia príspevku v rámci jednotlivých regiónov.

Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho všetci 12 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 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15:  Informácia o možnosti na zasielanie návrhov na udelenie cien Klubu fair play
SOV
Bod  otvoril  prezident  SFZ  Ján  Kováčik.  Odovzdal  slovo  právnemu  expertovi  a  projektovému
manažérovi  SFZ  Jaroslavovi  Rybánskemu,  ktorý  informoval  o  možnosti  zasielanie  návrhov
na udelenie cien Klubu fair play SOV.
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Klub fair play SOV (ďalej len „KFP SOV“) vznikol v roku 1993, a to krátko po vzniku SOV. Nad-
viazal na činnosť bývalého federálneho Klubu fair play ČSOV a na ich činnosť v rámci komisie fair
play Olympijskej spoločnosti Slovenska.
KFP SOV  sa  od  začiatku  snažil  zbierať  informácie  o  príkladných  činoch  v  duchu  fair  play
a v spolupráci so športovými subjektmi a s médiami aj vyhľadávať vhodné osobnosti na ocenenie
za  celoživotné  vystupovanie  v  duchu  fair  play  alebo  za  propagáciu  príkladných  činov
a  celoživotného  presadzovania  športovej  etiky  a  výchovy  prostredníctvom  športu.  Laureáti  si
na každoročných slávnostiach v rôznych miestach Slovenska preberali ocenenia v uvedených troch
oblastiach. Najvyššie ocenenie v každej kategórii v minulosti nieslo názov Cena fair play predsedu
SOV, resp. Cena fair play SOV.
KFP SOV je iniciátorom udeľovania cien fair play v športe a spolupracuje s ďalšími subjektmi,
ktoré  sa  v  tejto  oblasti  v  SR  angažujú,  navrhuje  kandidátov  na  ocenenie  medzinárodnými
a  európskymi  cenami  fair  play.  KFP SOV oslovila  listom SFZ dňa  12.  júla  2017  a požiadala
o zaslanie návrhov na udelenie KFP SOV za rok 2017 v nasledovných kategóriách:

a)   Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play,
b)   Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play, a 
c)   Za príkladný čin v duchu fair play.

Návrhy  SFZ prejdú  schvaľovacím  procesom na  zasadnutí  Kolégia  KFP SOV a následne  budú
predložené na schválenie výkonným výborom SOV. Po schválení jednotlivých návrhov sa ocenenia
odovzdajú laureátom pri slávnostnej príležitosti. 
Termín na zaslanie návrhov bol stanovený do 30. septembra 2017.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie  na vedomie informáciu  o možnosti  na  zasielanie  návrhov na udelenie  cien
Klubu fair play SOV.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval o návrhoch na ocenenie funkcionárov SFZ,
ktorí sa v týchto dňoch dožívajú životných jubileí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku Františkovi Nagyovi a Jozefovi
Tarcalovi.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 17: Schvaľovanie návrhu na zaradenie družstva do súťaže
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že na základe písomnej požiadavky 1.FC Ta-
tran Prešov, ktorý prerokovala ŠTK SFZ predkladá návrh na zaradenie ich družstiev žien a junioriek
do I. ligy.
Odôvodnenie:
Tatran Prešov je  momentálne  zaradený v II.  lige sk.  C.  Na konci  ročníka  2016/17 sa zúčastnil
trojstretnutia  o postup  do  I.  ligy  žien  ako  víťaz  jednej  z troch  skupín  II.  ligy.  Umiestnil  sa



na  3.mieste.  Prvé  dve  družstvá,  Ružomberok  a NMŠK  Bratislava  boli  zaradené  do  I.  ligy,
Ružomberok za vypadávajúce Nové Zámky a NMŠK Bratislava za neprihlásenú Šaľu. 
Dňa 24.8.2017 sa z I. ligy odhlásilo družstvo Trenčianskych Teplíc, čím sa znížil počet družstiev
v I. lige na 9. V rámci zachovania integrity a regulárnosti I. ligy, bez prijatia ďalších opatrení (SP
čl.12/4),  ŠTK požiadala VV SFZ v zmysle SP čl.17/3 o zaradenie družstiev 1.FC Tatran Prešov
do súťaží žien a junioriek.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zaradenie družstiev žien a junioriek klubu 1. FC Tatran Prešov
do I. ligy.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 18: Diskusia
Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 31. augusta 2017 v Bratislave:

Uznesenie č. 98/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 99/17 VV SFZ:
VV SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  priebehu  realizácie  projektu  výstavby,  rekonštrukcie
a modernizácie futbalových štadiónov.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 100/17 VV SFZ:
1)  VV SFZ berie na vedomie informáciu o realizácii  projektu výstavby ihrísk s  umelou trávou
financovaného  z  programu  UEFA HatTrick  IV  a  projektu  podpory  rekonštrukcie  a  výstavby
futbalovej infraštruktúry.
2)  VV SFZ schvaľuje  deň  25.  september  2017  za  konečný  termín  na  zaslanie  odôvodneného
stanoviska klubov, ktoré doposiaľ s projektom nezačali.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 101/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh termínovej listiny mládeže – jeseň 2017.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 102/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zloženie realizačných tímov mládežníckych reprezentácii – jeseň 2017.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 103/17 VV SFZ:
VV  SFZ schvaľuje  návrh podmienok  na  čerpanie  dotácie  na  dobudovanie  infraštruktúry
pre mládežnícke družstvá vo futbalových akadémiách a futbalových akadémií s možnosťou čerpať



dotáciu na základe rozhodnutia VV SFZ uznesením č. 63/16.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 104/17 VV SFZ:
VV  SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  príprave  návrhu  na  zmenu  a  doplnenie  Smernice
o  licenčnom  systéme  mládeže  SFZ,  zároveň  ukladá  predkladateľovi  zapracovať  pripomienky
vznesené priamo na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 105/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh „Čakateľov“ v rámci licenčného systému mládeže SFZ navrhnutých RFZ.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 106/17 VV SFZ:
VV  SFZ  schvaľuje  návrh  metodického  usmernenia  SFZ  s  názvom  „Odborná  príprava
na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti usporiadateľskej služby“.
 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 107/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh nominačných listín FIFA pre rok 2018.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 108/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o naplnení mandátu prezidenta SFZ k uzatvoreniu zmluvy
s reprezentačným trénerom a asistentom reprezentačného trénera SR „A“ . 

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 109/17 VV SFZ:
VV SFZ  berie  na  vedomie  informáciu  o  odohraných  zápasoch  reprezentačných  družstiev  SR
za obdobie jún-august 2017.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 110/17 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. 111/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o možnosti na zasielanie návrhov na udelenie cien Klubu fair
play SOV.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 112/17 VV SFZ:
VV  SFZ schvaľuje  návrh  na  udelenie  strieborného  odznaku  Františkovi  Nagyovi  a  Jozefovi
Tarcalovi. 

T: ihneď




	1. Bola ukončená realizácia rekonštrukcie futbalového štadióna v Žiari nad Hronom a dňa 12. augusta 2017 sa konalo jeho slávnostné otvorenie.
	2. Bola ukončená realizácia prvej etapy rekonštrukcie futbalového štadióna v Michalovciach, v rámci ktorej sa vybudovalo vyhrievanie trávnika, kamerový a turniketový systém.
	3. Pokračujú práce na realizácii výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov v Dunajskej Strede a Humennom.

