
Zápisnica č. 10/16 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 2. decembra
2016 v Bratislave.

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

Ospravedlnení: Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Pavel Halabrín - zástupca ÚLK

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Kozák – reprezentačný tréner SR “A”
Ján Lipták – kontrolór SFZ
Jaroslav Rybánsky – právny expert a projektový manažér SFZ

Program:
1. Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR „A“.
4. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového

poriadku SFZ.
5. Schvaľovanie návrhu Smernice o organizácii a priebehu zdravotníckeho

zabezpečenia futbalových podujatí.
6. Schvaľovanie návrhu dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2016/17.
7. Ustanovenie tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov.
8. Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ. 
9. Schvaľovanie návrhu časového harmonogramu zasadnutí VV SFZ v I. polroku

2017.
10. Informácia o výsledku doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie

sporov.
11. Informácia o zasadnutí Komisie HatTrick UEFA.
12. Informácia o voľbách do orgánov SOV v rámci 51. valného zhromaždenia SOV.
13. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie

november 2016.
14. Diskusia.

K bodu 1: Otvorenie – schvaľovanie návrhu programu.
Zasadnutie otvoril a viedol prezident SFZ Ján Kováčik. Na začiatku predstavil návrh programu
zasadnutia a požiadal o doplnenie bodu s názvom „Schvaľovanie sumy na nákup techniky
pre úsek bezpečnosti a PZ z IS BŠP  v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme
o bezpečnosti na športových podujatiach“.



Členovia VV SFZ návrh akceptovali a 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 plnenia uznesení vykonal GS SFZ Jozef Kliment.

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

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Úloha trvá.
Na splnenie úlohy je potrebné ešte uzatvorenie zmluvy o spolupráci so subjektom z Banskej
Bystrice,  ostatné zmluvy sú medzi SFZ a subjektami projektu uzatvorené. 

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

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
V rámci novelizácie RaPP-u SFZ, ktorá bola predložená priamo na zasadnutí, bolo upravené aj
riešenie sťažností v čl. 41, ktoré predtým patrili do pôsobnosti MaK SFZ.

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

T: v texte



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

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

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Úloha splnená.
Schvaľovanie návrhu na dejisko finále Slovnaft Cup-u ročníka 2016/2017 je 24. november  bol
predložený priamo na zasadnutí.

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR „A“.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR „A“ p.
Jána Kozáka, ktorý vyhodnotil činnosť družstva za ostatné obdobie. Postupne hodnotil činnosť po-
čas ME 2016 a kvalifikačné zápasy MS 2018.

Najvačšie pozitíva: 
ME 2016 
-  splnenie stanoveného cieľa – postup zo skupiny do 8-finále ME 2016 vo Francúzsku,
- zomknutosť družstva po prehratom zápase s Walesom a následný výkon v zápase proti Rusku,
- obetavý prístup hráčov v zápase proti Anglicku, kde sme potrebovali bodovať (4 zranení),
- pozitívna atmosféra a korektné vzťahy v reprezentácii (hráči, realizačný tím) počas prípravy
na ME ako aj na zaverečnom turnaji ME 2016,
- kvalitné podmienky počas prípravy a na ME 2016 (Rakúsko, Slovensko, Francúszko),
- počas prípravy na ME sa nezranil žiadny hráč (dôraz na prevenciu a adekvátne plánovanie trénin-
gového a zápasového procesu s adekvátnou lekárskou starostlivosťou),
- podpora fanúšikov počas ME vo Francúzsku a vynikajúca atmosféra počas našich zápasov.

Kvalifikácia MS 2018
- po zlom úvode sme sa dvoma výhrami nad Litvou a Škótskom vrátili spať do boja o postup na MS
2018,
- súdržnosť družstva a psychycká odolnosť v zlomových momentoch,
- pozitívne skóre 7:2,
- pred posledným novembrovým zrazom vačšina hráčov mala ideálnu zápasovú vyťaženosť
v kluboch (čo sa prejavilo na ich výkonnosti v zápase s Litvou),

Celkovo: 
- možnosť konfrontácie s najlepšími družstvami Európy v jednom roku (2x Anglicko, 2x Nemecko,
Rusko, Wales).
- prístup hráčov k plneniu si reprezentačných povinností (6 prípravných zápasov 2-4-0),
- možnosť otestovať si vačšinu hráčov širšieho kádra v ťažkom prípravnom zápase proti Rakúsku,
- veľa hráčov na základe úspešných ME zmenilo klubovú príslušnosť (hráči boli na trhu žiadaní).



Najvačšie negatíva:
ME 2016 
- načasovanie a zosúladenie športovej formy hráčov po príchode z klubov (postupný príchod hráčov
z klubov 19.5. až 23.5. 2016 – Reglement FIFA – Mak bol uvoľnený až 30.5.2016),
- dlhodobé zranenia po príchode z klubov (Hubočan nehral ani jeden prípravný zápas),
- nepravidelná zápasová prax niektorých hráčov v kluboch (herná – zápasová prax a sebavedomie),
- výkon niektorých hráčov v zápase proti Nemecku

Kvalifikácia MS 2018: 
- dve úvodné prehry zhodne 0:1 (s Anglickom v 95min. a v Slovinsku), v obidvoch zápasoch sme
mohli bodovať,
- početné výpadky hráčov v nomináciách (z rôznych dôvodov) mali negatívny vplyv na atmosféru
a výkonnosť družstva v zápasoch proti Anglicku a Slovinsku (úzka základňa otestovaných hráčov,
splňajúcich naše kritéria)

Celkovo: 
- množstvo negatívnych vplyvov „zvnútra“, 
- konfrontačný a negatívny postoj médii k reprezentácii SR a hráčom,
- nízka návšteva domácich zápasov (Litva, Škótsko), strata diváckeho záujmu o reprezentáciu.

Najdoležitejšie úlohy pre najbližšie obdobie sú: 
- pripraviť a logisticky zabezpečiť reprezentačný zraz pre „Ligový výber“ v SAE (3.- 13.1.2017).
V roku 2017 (do októbra) nie je ani jeden termín, ktorý by bol vhodný pre prípravný zápas (mini-
málna možnosť spolupracovať s vačším počtom hráčov, ktorí by spĺňali kritéria, ktoré sú kladené na
hráča reprezentácie),
- kvalitne analyzovať všetky podmienky a logisticky adekvátne pripraviť:
a) marcový asociačný termín – zápas proti Malte (doma), 
b) júnový asociačný termín – zápas proti Litve (vonku), 
- postupne zabudovávať mladších hráčov tak, aby získavali skúsenosti z kvalifikačných zápasov
a v budúcnosti mohli byť prínosom pre reprezentáciu SR.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR „A“.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriad-
ku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh novely RaPP-u SFZ, ktorý súvisel
so zaniknutím Matričnej komisie SFZ a prevedením kompetencií na Matriku SFZ, najma v prípade
sťažností.
Kompletné znenie predkladanej novely:
1) V článku 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

“2. Zaznačenie ukončenia aktívnej kariéry hráča v ISSF možno vykonať výhradne na základe

písomného prehlásenia hráča doručeného matrike zväzu podľa matričnej príslušnosti klubu,



v ktorom bol hráč registrovaný.”

Dovody: Doplňujúce a vysvetľujúce ustanovenie na základe pripomienok a otázok z praxe.

2) V článku 18 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
“Ak sa prestup hráča uskutočňuje prostredníctvom ISSF, je nový klub povinný pri žiadosti

uviesť, či uzatvoril s hráčom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu alebo zmluvu

o amatérskom vykonávaní športu v poznámke k žiadosti o prestup hráča.”.

Dovody: Doplňujúce vysvetľujúce ustanovenie na základe pripomienok a otázok z praxe.

3) V článku 18 odsek 11 sa vypúšťa druhá veta
Dovody:  Presun do nového odseku 12 z dôvodu prehľadnosti.

4) V článku 18 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12 a znie: 
“Súhlas materského klubu sa vyžaduje v prípade prestupu amatéra počas registračného

obdobia s obmedzením podľa článku 19 ods. 2 písm. b) a d). Materský klub je povinný sa

k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť do troch dní od schválenia žiadosti hráčom. Ak

materský klub v tejto lehote nevyjadrí súhlas s prestupom podľa prvej vety, príslušná matrika

transfer nevykoná. ”

Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 13 až 15.
Dovody:  Presun do nového odseku z dôvodu prehľadnosti v RaPP SFZ. 

5) V článku 22 sa vkladá nový odsek 1 a znie:
“Zahraničný transfer profesionála prostredníctvom TMS je možné realizovať v registračných

obdobiach podľa článku 19 ods. 1. Výnimku tvorí článok 19 ods. 6.“

Doterajšie odseky 2 až 16 sa označujú ako odseky 3 až 17.
Dovody: Doplňujúce a vysvetľujúce ustanovenie na základe pripomienok a otázok z praxe.

6) V článku 23 odsek 1 sa v druhej vete vypúšťa slovné spojenie “sa registruje na zväze, alebo“

a nový odsek 1 znie: 
“Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na zahraničné transfery všetkých hráčov, okrem hráčov

podľa článku 22, najmä na amatérov, ženy a hráčov futsalu. Ustanovenia tohto článku sa

vzťahujú aj na zahraničný transfer profesionála, ak má byť preregistrovaný zo zväzu, ktorý nie

je aktívny v TMS.”

Dovody: Doplňujúce vysvetľujúce ustanovenie na základe pripomienok a otázok z praxe. 

7) V článku 23 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2 a odsek 3 a znejú: 
“2. Každá žiadosť o registráciu musí byť podaná novým klubom počas jedného z registračných

období zväzu.”

3. Po prijatí žiadosti podľa odseku 4 vyžiada nový zväz bezodkladne ITC od pôvodného zväzu.

Zväz, ktorému bude doručený nevyžiadaný ITC, nie je oprávnený hráča zaregistrovať.”

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
Dovody: Upresnenie pri podávaní žiadosti bez TMS

8) V článku 23 odsek 2 sa za slovom „a“  prvej vety vypúšťa druhá časť vety „nový zväz hráča

doručenie ITC potvrdil. Na tento účel sa použije špeciálny formulár, ktorý vydala FIFA alebo

formulár s obdobným obsahom.“ 
Dovody: Upresnenie pri podávaní žiadosti bez TMS

9) V článku 23 odsek 2 sa za prvou vetou na konci pripája veta a znie:
“Hráč je oprávnený štartovať v súťažnom stretnutí za nový klub až potom, čo bol ITC vydaný

pôvodným zväzom a prijatý novým zväzom.“



Dovody: Doplňujúce vysvetľujúce ustanovenie na základe pripomienok a otázok z praxe.

10) V článku 23 sa vypúšťa odsek 3. 
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5. 

11) V článku 23 sa vypúšťa odsek 5 až odsek 7. 
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6. 

12) V článku 23 odsek 8 písmeno b. sa vypúšťa slovné spojenie “ktorým môže byť to, že nedošlo

k ukončeniu trvania zmluvy uplynutím doby na ktorú bola dojednaná alebo k predčasnému

ukončeniu trvania zmluvy po vzájomnej dohode“. 

13) V článku 23 odsek 9 sa v prvej vete slovo “profesionála“ nahrádza slovom “hráča“.
Dovody: Navrhuje sa nahradiť z dôvodu použitia širšieho pojmu hráč ako pôvodného užšieho
pojmu profesionál.

14) V článku 23 sa vypúšťa odsek 10. 
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 8 a 9.

15) V článku 23 ods. 12 sa číslica “2” nahrádza číslicou “5” a číslica “11“ nahrádza číslicou “8“.
Dovody: Formálna úprava. Oprava vnútorného odkazu.
 

16) V článku 23 sa vypúšťajú odseky 13 až 20.

17) Za článok 23 sa vkladá nový článok 23a a 23b, ktoré vrátane nadpisu znejú: 
“Článok 23a - Transfer zo zahraničia

1. Prestup hráča zo zahraničia bez použitia TMS je možné realizovať v registračných 
obdobiach podľa článku 19 ods. 2 písm. a) a c).

2. Pri realizácii prestupu hráča zo zahraničia je nový klub povinný
1. riadne vyplniť tlačivo Žiadosť o transfer hráča - zahraničie (dostupné v ISSF v časti

Dokumenty),
2. overiť podpis hráča na tlačive (na ľubovoľnej matrike ObFZ, RFZ, SFZ),

3. zaslať tlačivo a kópiu dokladu totožnosti (v prípade, ak hráč je cudzí štátny 
príslušník) na matriku SFZ.

Článok 23b - Transfer do zahraničia
1. Prestup hráča do zahraničia bez použitia TMS je možné realizovať v registračných

obdobiach zvazu, v ktorom má byť hráč zaregistrovaný.
2. Po doručení žiadosti o vydanie ITC novým zvazom zašle matrika SFZ bezodkladne kópiu

tejto žiadosti na e-mailovú adresu ISSF manažéra materského klubu hráča. 

3. Materský klub hráča je do siedmich dní povinný oznámiť matrike SFZ prípadné dôvody
na zamietnutie uvoľnenia hráča do zahraničia; ak tak klub neučiní, platí, že takéto dôvody
neexistujú a matrika SFZ hráča uvoľní.“

Dovody: Doplnené na základe pripomienok pracovnej skupiny a členov SFZ.

18) V článku 27 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
“Matrika SFZ odmietne registrovať zmluvu predloženú na registráciu po uskutočnení prestupu

hráča,ak nebola predložená na registráciu v súlade s článkom 18 ods. 13 písm. b) alebo hráč

prestúpil do nového klubu bez použitia FIFA TMS podľa článku 23. Prestup podľa

predchádzajúcej vety sa považuje za prestup amatéra. Zmluvu s takýmto hráčom je možné

registrovať až v nasledujúcom registračnom období podľa článku 19 ods. 1 a výhradne



v súlade s článkom 26 ods. 6.“

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
Dovody: Upresnenie registrovania zmlúv matrikou SFZ.

19) V článku 37 sa vypúšťa odsek 5.
Dovody: Rozhodnutie pracovnej skupiny SFZ z dôvodu diskriminačného znenia ustanovenia.

20) V článku 41 odsek 8 sa vypúšťa slovné spojenie “a matrika SFZ ju odmietne.“

Dovody: Matrika SFZ vykonáva iba faktické opravy.

21) V článku 41 ods. 10 sa v prvej vete dopĺňa slovné spojenie “a SFZ.“.

Dovody: Upravené z dôvodu zmeny oprávnení matriky SFZ.

22) V článku 41 odsek 10 sa v prvej vete dopĺňa slovné spojenie v znení:
“ ktorá je povinná v predmetnej veci požiadať o stanovisko legislatívno-právne oddelenie SFZ.

Následne na základe stanoviska legislatívno-právneho oddelenia SFZ vykoná matrika SFZ

faktickú opravu zjavne chybného zápisu a poučí dotknuté strany, že na riešenie prípadného

sporu ohľadom vzťahov dotknutých vykonaním zápisu a jeho zmeny je príslušná výlučne

Komora SFZ pre riešenie sporov. ”

Dovody: Zmena právomocí matriky SFZ.

23) V článku 41 sa vypúšťa odsek 10 až odsek 14 a znie:
Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 11 a 12.
Dovody:  Nadvazujúca úprava na novelizáciu článku 41.

24) V článku 41 ods. 16 sa dopĺňa slovné spojenie “spolu so stanoviskom legislatívno-právneho

oddelenia SFZ”.

Dovody: Nadvazujúca úprava na novelizáciu článku 41.

25) V článku 41 sa vypúšťa odsek 17 až odsek 21.
Dovody: Nadvazujúca úprava na novelizáciu článku 41.

Čl. II
Znenie tohto poriadku nadobúda účinnosť dňa 02.12.2016.

V rámci diskusie k tomuto bodu bol od predsedu ZsFZ p. Pavla Šípoša predložený návrh na zmenu
čl. 19 týkajúceho sa registračného obdobia, najma aby boli predkladania žiadostí o prestup amatéra
upravené nasledovne: 
Článok 19  Registračné obdobia
(1) Žiadosť o transfer profesionála sa podáva v registračných obdobiach a) od 15.06. do 06.09.
kalendárneho roka (letné registračné obdobie),
b) od 01.02. do 28.02. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie).
 
(2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach
 a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),
 b) od 01.08. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)
 c) od 01.01. do 15.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia),
 d) od 01.01. do 30.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením)
Členovia VV SFZ navrhnuté zmeny akceptovali a hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ
so zapracovanou pripomienkou 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 5: Schvaľovanie návrhu Smernice o organizácii a priebehu zdravotníckeho zabezpe-
čenia futbalových podujatí.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý predstavil návrh Smernice o organizácii a priebehu
zdravotníckeho zabezpečenia futbalových podujatí.
Táto smernica upravuje podmienky a postup zdravotníckeho zabezpečenia futbalových podujatí or-
ganizovaných SFZ alebo osobami oprávnenými futbalové podujatia organizovať podľa príslušných
rozpisov súťaží na území Slovenskej republiky.
Smernica je rozdelená do článkov, ktoré upravujú:
- všeobecné ustanovenia,
- miesto výkonu zdravotnej záchrannej služby,
- komunikácia medzi posádkou a koordinátorom,
- koordinácia zásahu  zdravotnej záchrannej služby.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh Smernice o organizácii a priebehu zdravotníckeho zabezpečenia
futbalových podujatí.
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 dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2016/17.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Informoval, že nakoľko k určenému termínu 24. novembru
2016 neboli SFZ doručené žiadne prihlášky na organizovanie finále Slovnaft Cup-u, podal návrh
na organizovanie tohto podujatia v NTC Poprad.
Finále je naplánované na 1. mája 2017.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje za dejisko finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2016/17 futbalový
štadión NTC Poprad.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Ustanovenie tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Predstavil návrh na ustanovenie tajomníka Komory SFZ
pre riešenie sporov. Na túto pozíciu navrhol Mgr. Soňu Gewisslerovú, ktorá vykonávala túto fun-
kciu na základe poverenia v zmysle pracovnej zmluvy a splnila všetky predpoklady
na ustanovenia tajomníka.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ ustanovuje Mgr. Soňu Gewisslerovú za tajomníčku Komory SFZ pre riešenie sporov.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Slovo odovzdal GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval členov VV SFZ, že SFZ boli doručené návrhy na ocenenie funkcionárov SFZ, ktorí sa
v týchto dňoch dožívajú životných jubileí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Ladislava Petráša.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ pre p. Mariána Valka, p.
Jána Franeka, p. Jaroslava Slobodu a p. Jána Barniaka.
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 časového harmonogramu zasadnutí VV SFZ v I. polroku
2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh časového harmonogramu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2017, ktorý bol pripravený s
prihliadnutím na termínové listiny reprezentačných družstiev a štátne sviatky nasledovne:
- 7. február,
- 7. marec,
- 3. apríl,
- 1. máj,
- 8. jún

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh časového harmonogramu zasadnutí VV SFZ v I. polroku 2017.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Informácia o výsledku doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie
sporov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval o výsledku doplňujúcich volieb členov Komory SFZ pre riešenie sporov, ktoré sa uskutočnili
v termíne 25.-29.11.2016.
Voľby prebehli prostredníctvom ISSF (v súlade s Rokovacím poriadkom, Poriadkom Komory SFZ
pre riešenie sporov a Stanov SFZ). Volebný formulár bol v ISSF v Elektronickej podateľni aktívny
od 25.11.2016 00:01 do 29.11.2016 23:59. 



Počas volieb neboli zaznamenané žiadne bezpečnostné a ani žiadne iné indicidenty z pohľadu
dozoru IT oddelenia SFZ ako aj z pohľadu prevádzkovateľa ISSF, spoločnosti Tempest. Systém
ISSF bol plne funkčný počas celého trvania volieb bez akéhokoľvek výpadku, alebo poruchy. 

Členovia VV SFZ boli upovedomení, že Únia profesionálnych futbalistov (ÚPF) zverejnila
na svojej webovej stránke oznámenie o bojkote týchto doplňujúcich volieb z dôvodu ich
namietnutia súladu Poriadku komory SFZ pre riešenie sporov so Štandardami FIFA (Standard
regulations NDRC FIFA).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledku doplňujúcich volieb členov Komory SFZ
pre riešenie sporov.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 11: Informácia o zasadnutí Komisie HatTrick UEFA.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval o zasadnutí UEFA HatTrick komisie, ktoré sa konalo 15. novembra 2016 v Zeiste,
v Holandsku.
Komisia schválila 21 nových projektov predložených národnými zvazmi, v druhej časti zasadnutia
informovala administratíva UEFA o najdôležitejších projektoch zameraných na pomoc a rozvoj
národných zvazov v oblasti finančnej ako aj intelektuálnej:
1. Investičný program (UEFA HatTrick Investment Programme)
- 3,5 mil EUR v rámci 4-ročného obdobia medzi jednotlivými ME na investičné projekty
2. Grant na výskumný program (UEFA Research Grant Programme)
- výskumná práca zvazov v spolupráci s univerzitami v oblastiach ako právo, história, ekonomika,
manažment, atď.
- UEFA vybrala 8 projektov z 35, medzi nimi aj náš zaoberajúci sa integritou súťaží
z medzinárodného hľadiska
3. Futbalová legislativa (UEFA Football Law Programme) 
- ďalšie vzdelávanie pracovníkov zvazov v oblasti legislatívno-právnej
4. Program pre top hráčov po skončení kariéry (UEFA Executive Master for International
Players)
- pomocná ruka pre bývalých reprezentantov na uplatnenie sa vo futbale po skončení kariéry v inej
pozícii ako trénerskej
5. Certifikát v športovom manažmente (UEFA Certificate in Football Management - CFM)
- základný stupeň doplnkového vzdelania pre stredný manažment zvazov v oblasti športového



manažmentu - ročné štúdium
- za SFZ ho každý rok absolvujú dvaja vybratí pracovníci, ktorí spĺňajú kritériá, spolu už 12
6. Postgraduálne štúdium športového manažmentu (UEFA Executive Master in European
Sport Governance)
- vyšší stupeň vzdelania v oblasti športového manažmentu nadvazujúci na CFM určený pre top
manažment zvazov
7. Ženy v riadiacich funkciách (Women in Football Leadership Programme)
- projekt zameraný na pomoc ženám uplatniť sa v riadiacich pozíciách v rámci OŠ národných
zvazov 
8. Rozmanitosť a sociálna inklúzia (Diversity and Inclusion)
- sociálna starostlivosť zameraná na pomoc a uplatnenie sa v praxi sociálne slabším skupinám ľudí

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o zasadnutí Komisie HatTrick UEFA.
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 voľbách do orgánov SOV v rámci 51. valného zhromaždenia SOV.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval o voľbách do orgánov SOV v rámci 51. valného zhromaždenia SOV. Volil sa prezident,
členovia výkonného výboru, obmudsman, dozorná rada a individuálni členovia. 
Výsledky:
PREZIDENT
ANTON SIEKEL - 88 hlasov
Branislav Delej - 9 hlasov
Marián Majzlík - 6 hlasov
Milan Jagnešák – 5 hlasov

VOĽBY DO VV SOV (9 miest)
I. KOLO VOLIEB do VV SOV (5 členov)

1. celok - zo 108 delegátov hlasovalo 76 delegátov, boli zvolení 2 členovia VV SOV:

Peter Korčok (predseda Slovenského atletického zvazu) - 77 hlasov 
Zdenko Kríž (prezident Slovenského stolnotenisového zvazu) - 59 hlasov 
U ďalších 15 kandidátov navrhnutých federáciami letných olympijských športov bol počet
hlasov nasledovný: Monika Šišková 45, Daniel Líška 38, Ľubor Halanda 37, Jozef Jurášek 37,
Róbert Petriska 31, Jozef Škvarek 28, Tomáš Fusko 26, Richard Havrilla 26, Irena Adámková
24, Peter Privara 24, Jaroslav Holeša 23, Dárius Rusnák 18, Jaroslav Burian 12, Rastislav
Pavlikovský 12, Ľubomír Ryšavý 8.

2. celok - zo 75 hlasov bolo platných 74 hlasov, boli zvolení ďalší 3 členovia VV SOV:
Monika Šišková (generálna sekretárka Slovenskej gymnastickej federácie) - 49 hlasov 
Daniel Líška (prezident Slovenského zvazu karate) - 36 hlasov 
Jozef Jurášek (prezident Slovenskej triatlonovej únie) - 34 hlasov 
U ďalších 12 kandidátov navrhnutých federáciami letných olympijských športov bol počet
hlasov nasledovný: Petriska 26, Privara 22, Fusko 20, Havrilla 20, Halanda 19, Adámková 16,
Holeša 15, Škvarek 15, Rusnák 10, Burian 8, Pavlikovský 6, Ryšavý 4.



II. KOLO VOLIEB do VV SOV (4 členovia) – V druhom kole, v ktorom už rozhodovala len
jednoduchá vačšina, boli 70 členmi SOV spolu so 104 hlasmi zvolení zvyšní štyria členovia VV
SOV. 

Jozef Gӧnci (dvojnásobný medailista v streľbe) - 62 hlasov  
Róbert Petriska (prezident Slovenského zvazu rýchlostnej kanoistiky) - 51 hlasov 
Marián Vanderka (dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave a olympionik
v atletike i v boboch) - 43 hlasov 
Ľubor Halanda (prezident Slovenskej volejbalovej federácie) – 39 hlasov 

Poradie ďalších kandidátov podľa počtu hlasov: Bača 27, Dubovský 27, Škvarek 24, Havrilla 18,
Privara 12, Adámková 11, Fusko 11, Holeša 11, Burian 10, Rusnák 10, Ryšavý 7, Pavlikovský 5.

INDIVIDUÁLNI ČLENOVIA SOV (5 miest) 

O individuálneho člena SOV sa napokon uchádzalo len 5 významných osobností nášho
olympijského hnutia a športu - výlučne olympionikov. Pochopiteľne, v hlasovaní 70 členov SOV,
disponujúcich spolu 104 hlasmi, všetci uspeli. 

Michal Martikán (dvojnásobný olympijský víťaz a paťnásobný medailista vo vodnom slalome) - 
99 hlasov 
Mária Jasenčáková (paťnásobná sánkarská olympionička) - 95 hlasov 
Jozef Stümpel (dvojnásobný hokejový olympionik) - 94 hlasov 
Janka Stašová (hádzanárska olympionička a predsedníčka Klubu fair play SOV) - 93 hlasov 
Miroslav Luberda (zápasnícky olympionik, predseda Olympijského klubu Košice) - 88 hlasov 

Jozef Gӧnci a Juraj Bača svoje kandidatúry stiahli, pretože nemohli kandidovať do dvoch orgánov - 
uprednostnili kandidatúru do VV SOV.

OMBUDSMAN SOV (nová funkcia v SOV)

Uchádzal sa o ňu jediný kandidát - bývalý podpredseda vlády SR a pedagóg na Právnickej fakulte 
UK Ľubomír Fogaš. dostal 96 hlasov.

DOZORNÁ RADA SOV

Predseda dozornej rady SOV jednoznačne uspel doterajší predseda DR SOV Marián
Kukumberg (navrhnutý Slovenskou volejbalovou federáciou), ktorý získal 76 hlasov, zatiaľ čo
jeho protikandidát Ladislav Križan 13 hlasov. Hlasovalo 61 členov SOV.

Členovia DR SOV

Ján Mižúr (navrhnutý Slovenským zvazom orientačných športov)  (45 hlasov) 
Ján Karšňák (navrhnutý Slovenským zápasníckého zvazu)  (44 hlasov). 

Neuspeli: Bodoki (27 hlasov), Gantnerová (27 hlasov) ani Hubík (14 hlasov).

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o voľbách do orgánov SOV v rámci 51. valného
zhromaždenia SOV.
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
november 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval o odohraných zápasoch našich reprezentačných výberov v mesiaci november.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie november 2016.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14:  Schvaľovanie sumy na nákup techniky pre úsek bezpečnosti a PZ z IS BŠP
v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových poduja-
tiach.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval, že v súvislosti s organizovaním verejného športového podujatia , ktorý bol označený ako ri-
zikový sa ukladá povinnosť organizátorovi zriadiť pri vchodoch a východoch športového zariadenia
kamerový systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité monitorovanie uvedených
priestorov a identifikáciu fyzickej osoby.
V zmysle obdržaného listu od Prezídia policajného zboru, ktorý bol prílohou podkladov, navrhol
vyčleniť na tento konkrétny účel sumu vo výške 1200,- EUR. 
Nákup techniky pre úsek bezpečnosti a PZ z IS BŠP v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice
o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach podlieha schváleniu exekutívne-
mu orgánu SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje sumu vo výške 1200,- EUR na nákup techniky pre úsek bezpečnosti a PZ
z IS BŠP  v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových
podujatiach.
Hlasovalo 11 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 15: Diskusia.
Stanovisko k žiadosti futbalových klubov MFK Tatran Liptovský Mikuláš a ŠK Novohrad Lu-
čenec.
Jozef Kliment:
Informoval, že SFZ boli v uplynulých dňoch doručené žiadosti klubov MFK Tatran Liptovský
Mikuláš a ŠK Novohrad Lučenec k rozšíreniu I. LSŽS na 14 účastníkov. SFZ k uvedenej žiadostí
zaujal po komunikácií s Technickým úsekom SFZ zaujal nasledovné stanovisko:
Na základe dlhodobej analýzy, prieskumu, širokej diskusie a názorov klubových funkcionárov a tré-
nerov bola dňa 06.11.2012 na zasadnutí VV SFZ schválená Smernica o licenčnom systéme mládeže
SFZ a j s prílohami, ktorá priamo súvisí so štruktúrou a pravidlami súťaží mládeže



na Slovensku. Pred predložením návrhu mali možnosť všetky futbalové kluby so štatútom ÚTM vy-
jadriť sa k štruktúre mládežníckych súťaží, pričom pri finálnom návrhu sa prihliadalo práve na
stanoviská futbalových klubov.  Na zasadnutí VV SFZ zo dňa 09.05.2016 bol schválený materiál
pod názvom „Systém a financovanie futbalových akadémií“. Ide o systém a štruktúru licenčného
systému mládeže SFZ, štruktúru ich financovania a kritériá na pridelenie jednorazovej kapitálovej
dotácie na dobudovanie infraštruktúry, systém kontroly a úpravu pravidiel zostupu a postupu
v súťažiach mládeže riadených SFZ. Súťažný ročník 2016 / 2017 je prechodným obdobím
slúžiacim na prípravu spustenia nového systému od súťažného ročníka 2017 / 2018. Počas tohto ob-
dobia prebieha transformácia FK s licenciou ÚTM na futbalové akadémie a FK s licenciou Grassro-
ots na ÚTM. Treťou podporovanou kategóriou budú tzv. čakatelia, ktorí budú začlenení
do systému podpory klubov s licenciou mládeže SFZ. 
Najvyššie súťaže mládeže vo vekových kategóriách dorastu a žiakov riadi SFZ a veľmi úzko sú-
visia s licenčným systémom mládeže SFZ. Účasť v najvyšších súťažiach mládeže SFZ je podmiene-
ná splnením podmienok licenčného systému mládeže SFZ a podmienečným získaním licencie mlá-
deže SFZ. Licenciu mládeže SFZ môže získať iba účastník najvyššej súťaže mládeže, alebo víťaz
druhej ligy. V praxi to znamená, že na udelenie licencie mládeže SFZ a účasť v najvyššej súťaži
mládeže je potrebné splniť licenčné kritériá a športové kritérium (umiestnenie v súťaži). Licenčný
systém mládeže SFZ je úzko spojený s financovaním futbalových klubov s licenciou mládeže SFZ.
Objem finančných prostriedkov a ich postupný nárast, systém financovania, systém fungovania fut-
balových klubov s licenciou mládeže SFZ aj systém a organizácia najvyšších mládežníckych súťaží
sú schválené uznesením VV SFZ z 9.5.2016 na obdobie 10 rokov až do súťažného ročníka 2024 /
2025 v súlade so schváleným strategickým plánom a koncepciou rozvoja futbalu v SR.
Licenčný systém mládeže, štruktúra a pravidlá súťaží mládeže sú v súčasnej dobe nastavené kon-
cepčne a dlhodobo. V praxi by sa prípadná zmena spravila ešte pred začiatkom fungovania
schváleného modelu. Z tohto dôvodu nevidíme potrebu meniť štruktúru ani počet účastníkov
v súťažiach mládeže, ani podmienky a požiadavky licenčného systému mládeže. Pre dlhodobú špor-
tovú prípravu mladých hráčov je potrebná stabilita, preto Technický úsek SFZ odporúča nezasaho-
vať do štruktúry mládežníckych súťaží, ani do počtu účastníkov v mládežníckych súťažiach. Záro-
veň by každá zmena do štruktúry súťaží alebo počtu účastníkov v mládežníckych súťažiach mala
byť zverejnená minimálne pred začiatkom súťažného ročníka v súlade s predpismi a normami SFZ.
Technický úsek SFZ neodporúča rozširovať počet účastníkov I.LSŽS, ale naopak postupovať
v zmysle schválenej koncepcie rozvoja futbalu.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 2. decembra 2016 v Bratislave:

Uznesenie č. 165/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 166/16 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR „A“.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 167/16 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ so
zapracovanou pripomienkou priamo na zasadnutí.

T: ihneď
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 168/16 VV SFZ:




