
Zápisnica č. 03/17 zo zasadnutia VV SFZ konaného dňa 11. apríla
2017 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
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
Marián Ružbarský – zástupca rozhodcov
Tibor Végh - zástupca ÚLK

Ospravedlnený: Peter Sepeši – člen VV SFZ pre legislatívno-právne otázky

Prizvaní: Jozef Kliment – generálny sekretár SFZ
Ján Lipták – kontrolór SFZ
Ladislav Hudec – reprezentačný tréner SR U17
Peter Dedík – projektový manažér 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 U17.
4. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie

futbalových štadiónov.
5. Informácia o príprave a priebehu projektu Podpora rekonštrukcie a výstavby

futbalovej infraštruktúry.
6. Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ.
7. Schvaľovanie návrhu na podmienečné udelenie/neudelenie licencií mládeže SFZ

ÚTM-FA a Grassroots-ÚTM na súťažný ročník 2017/2018.
8. Správa o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2016.
9. Schvaľovanie návrhu na prijatie riadneho člena SFZ.
10. Informácia z Kongresu UEFA, konaného dňa 5. apríla 2017 v Helsinkách.
11. Informácia o vyhlásení a ankete k zákonu č. 440/2015 Z. z. o športe z iniciatívy

spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. a UčPS.
12. Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi

zasadnutiami VV SFZ.
13. Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie

marec 2017.
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 dvoch bodov, konkrétne o bod č. 15 s názvom  „Schvaľovanie
návrhu na udelenie odznaku SFZ“ a bod č. 16 s názvom „Schvaľovanie návrhu na obsadenie
odborných komisií UEFA (2015-2019)“. Následne dal o ňom hlasovať.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení.

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, ktorí 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 zrušená.

Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových
štadiónov bola predložená priamo na zasadnutí ako samostatný bod.

V rámci tohto bodu bolo navrhnuté uznesenie, v ktorom VV SFZ odporúča Konferencii SFZ vyra-
diť z projektu štadión v Banskej Bystrici a zo sumy 2,4 mil. eur, ktorá bola určená pre tento štadión,
vyčleniť sumu 1,5 mil. eur (2x po 750 tis. eur) pre mesta Liptovský Mikuláš a Lučenec. Tieto mestá
zároveň odporúča zaradiť do projektu. 

Ostatné úlohy vyplývajúce z uznesení boli splnené.

K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Privítal na zasadnutí reprezentačného trénera SR U17 p.
Ladislava Hudeca, ktorý vyhodnotil účinkovanie svojich zverencov v rámci Elite round v kvalifiká-
cii na ME U17.

Cieľ:
- postup na ME U17 v Chorvátsku

- vytvoriť dobrú partiu, vybrať hráčov s momentálne najlepšou formou

Úlohy:
- nácvik zakladania útoku, prechod do obrannej fázy, nácvik rýchlych protiútokov

- nácvik štandardných situácií



- mentálna príprava

Výsledky:
Cyprus – Slovensko 1:2 (0:2)

Írsko -  Slovensko 1:0 (0:0)

Faerské ostrovy – Slovensko 2:1 (1:0)

Celkové hodnotenie:
„Cieľ sme nesplnili, čo vyvolalo veľké sklamanie. Po vylosovaní sme vedeli, že šanca na postup
na Majstrovstvá Európy je veľká, aj ked súperi neboli slabí, ale oproti minulým rokom bola skupina
zvládnuteľná. Aj priebeh turnaja nám stále dával vysokú nádej na postup. Stačil nám bod z posled-
ného zápasu, samozrejme na remízu sme nehrali. Potvrdil sa fakt, že nám chýbala vačšia kvalita
hráčov, kreativita, lepšia individuálna technika, čo som písal v každej správe. V poslednom zápase
nám chýbali vykartovaní hráči Murcko a Gerebenits, čo sa prejavilo v lepšom zakončení. Ako som
ale spomenul po zápase, tréner je zodpovedný za výber hráčov, sposob hry a pod., preto som si plne
vedomý, že som cieľ nesplnil. Musím však spomenúť bez vyhovárania, že ja ich celoročnú klubovú
prácu neovplyvňujem, len robím s hráčmi, ktorí sa mi zdajú momentálne najlepší.“ 

V rámci hodnotenia neúspešného účinkovania našich reprezentantov boli členovia VV SFZ voči tré-
nerovi a jeho správe kritickí, nakoľko sa premrhala historická možnosť kvalifikovať sa na ME U17.
Vytýkali najma sposob herného prejavu mužstva bez konkrétneho systému. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
V V S F Z berie na vedomie informáciu o činnosti reprezentačného družstva SR U17
s pripomienkami.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 4: Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
futbalových štadiónov.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý členov VV SFZ oboznámil so skutočnosťou, že na základe rokovaní zástupcov SFZ
s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  („MŠVVaŠ SR“) a Ministerstva
obrany SR („MO SR“), resp. VŠC Dukla ohľadom realizácie predmetného projektu rekonštrukcie
štadióna Štiavničky v meste Banská Bystrica, ktorý je majetkom MO SR a do budúcna by mal
nadalej slúžiť ako atleticko-futbalový štadión, sa SFZ dohodol na tom, že komplexná rekonštrukcia
štadióna prebehne mimo tohto projektu, t. j. nebude financovaná prostredníctvom SFZ.

Kedže uvedený štadión sa nachádza v regióne stred, bolo navrhnuté, aby VV SFZ odporučil Konfe-
rencii SFZ zaradenie miest Lučenec a Liptovský Mikuláš do projektu rekonštrukcie, modernizácie
a výstavby futbalových štadiónov na roky 2013-2022, pričom v oboch prípadoch bolo navrhnuté
schváliť výšku finančnej podpory 750 tis. EUR.

Konferencia SFZ schválila na svojom mimoriadnom zasadnutí v júli 2013 pre Banskú Bystricu
sumu podpory vo výške 2,4 mil. EUR, preto o návrhu rozdelenia zvyšnej sumy 900 tis. EUR sa
bude rokovať na dalších zasadnutiach VV SFZ. Po schválení jednotlivých miest, vrátane výšky
sumy finančnej podpory Konferenciou SFZ, zašle SFZ vláde SR oficiálny návrh na nahradenia mes-
ta Banská Bystrica v projekte výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:



1) VV SFZ berie na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov. 
2 ) VV SFZ odporúča Konferencii SFZ vyradiť z projektu štadión v Banskej Bystrici
a zo sumy 2,4 mil. eur, ktorá bola určená pre tento štadión, vyčleniť sumu 1,5 mil. eur (2x po
750 tis. eur) pre mesta Liptovský Mikuláš a Lučenec. Tieto mestá zároveň zaradiť
do projektu.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5: Informácia o príprave a priebehu projektu Podpora rekonštrukcie a výstavby fut-
balovej infraštruktúry.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo projektovému manažérovi SFZ Petrovi
Dedíkovi, ktorý na úvod zosumarizoval, že VV SFZ schválil projekt podpory rekonštrukcie a vý-
stavby futbalovej infraštruktúry na svojom zasadnutí v novembri 2016. Dňa 20.1.2017 zverejnil
SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry, pričom podmienky účasti a kritériá výberu projektov schválil
VV SFZ hlasovaním per rollam.

K stanovenému termínu predkladania žiadostí (31.3.2017) SFZ obdržal viac ako 200 žiadostí spĺňa-
júcich všetky požiadavky pre účasť v projekte. 

Na základe informácie oznámenej prezidentom SFZ, týkajúcej sa dohodnutej finančnej podpory pre
SFZ zo strany MŠVVaŠ SR na účel podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
v regiónoch a oblastiach v celkovej sume 6 mil. EUR na rok 2016, členovia VV SFZ rokovali
o sposobe a podmienkach realizácie tohto projektu. Na najbližších zasadnutiach sa bude VV SFZ
zaoberať zámerom a určia sa jednotné podmienok pre realizáciu projektu v jednotlivých mestách
a obciach. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a priebehu projektu Podpora rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 6: Schvaľovanie návrhu na zvolanie Konferencie SFZ. 
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh na zvolanie Konferencie SFZ. V tejto súvislosti uviedol najdoležitejšie ustanovenia
stanov SFZ:

V zmysle čl. 45 ods. 1 Stanov SFZ zostaví generálny sekretár program na základe návrhov výkon-
ného výboru, riadnych členov a dalších oprávnených subjektov podľa stanov. Podľa čl. 46 ods. 2
stanov SFZ može byť program konferencie na začiatku konferencie na návrh prezidenta alebo
delegáta.
Podľa čl. 51 ods. 2 písm. i.) Stanov SFZ výkonný výbor pripravuje a zvoláva zasadnutia
konferencie.
Podľa čl. 4 ods. 3 a čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku SFZ výkonný výbor odporučí konferencii
šiestich členov mandátovej komisie a šiestich členov návrhovej komisie navrhnutých členmi VV



SFZ a generálnym sekretárom pred konaním konferencie najneskor na svojom zasadnutí, na ktorom
rozhodne o zvolaní konferencie. Jeden člen mandátovej komisie a jeden člen návrhovej komisie sú
zástupcami profesionálneho futbalu, štyria členovia mandátovej komisie a štyria členovia návrhovej
komisie sú zástupcami amatérskeho futbalu (jeden do každej komisie za každý regionálny zvaz)
a jeden zástupca mandátovej komisie a jeden zástupca návrhovej komisie sú pracovníkmi aparátu
SFZ, ktorých navrhne generálny sekretár. 
Konferencia SFZ by sa mala uskutočniť dňa 29. júna 2017 v Poprade. Predbežný program
konferencie generálny sekretár  predložil v tejto podobe:

1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie 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. Schvaľovanie návrhu na sposob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm.

a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá-
kona č. 354/2016 Z. z.

5. Schvaľovanie návrhu na sposob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm.
b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá-
kona č. 354/2016 Z. z.

6. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za rok 2016
7. Schvaľovanie Výročnej správy SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016
8. Diskusia
9. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 29.06.2017 v Poprade.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ.
3) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ, prezidentovi ÚLK a predsedom RFZ, aby
v termíne do 25.04.2017 oznámili mená členov mandátovej komisie, návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 7: Schvaľovanie návrhu na podmienečné udelenie/neudelenie licencií mládeže SFZ
ÚTM-FA a Grassroots-ÚTM na súťažný ročník 2017/2018.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh vyhotovený pracovnou skupinu, ktorá dostala poverenie od VV SFZ na marcovom za-
sadnutí.

Na udelenie licencie mládeže SFZ ÚTM a Grassroots pre súťažný ročník 2017/2018 je potrebné
splnenie licenčných kritérií (podmienky a požiadavky licenčného systému mládeže SFZ ÚTM
a Grassroots) a športového kritéria (umiestnenie v súťaži I. LSD – I. LMD (koeficient) / II. LSD –
II. LMD (víťaz II. LSD a do 5. miesta v II. LMD), alebo I. LSŽ / II. LSŽ v súťažnom ročníku
2016/2017). 

Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu ÚTM = FA na súťažný ročník 2017/2018
týmto futbalovým klubom ( FK sú uvádzané v abecednom poradí podľa prihlášok o zaradenie do li-
cenčného konania mládeže SFZ s uvedením regionálnej príslušnosti ). Podmienečné udelenie licen-



cie ÚTM na súťažný ročník 2017 / 2018 potvrdzuje dosiahnutie športového kritéria – umiestnenie
v súťaži na konci súťažného ročníka 2016/2017:

P.Č. Futbalový klub RFZ Poznámka
1. 1. FC Tatran Prešov VsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
2. AS Trenčín ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
3. FC Nitra ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
4. FC Spartak Trnava ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
5. FK DAC 1904 Dunajská 

Streda
ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
6. FK Senica ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
7. FO ŽP Šport Podbrezová SsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
8. MFK Ružomberok SsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
9. MFK Zemplín Michalovce VsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
10. MŠK Žilina SsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
11. Partizán Bardejov VsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM
12. ŠK Slovan Bratislava BFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie 

ÚTM

Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu ÚTM = FA na súťažný ročník 2017/2018
týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí podľa prihlášok o zaradenie do li-
cenčného konania mládeže SFZ s uvedením regionálnej príslušnosti) a s prihliadnutím na športové
kritérium – umiestnenie v súťaži ( víťaz príslušnej skupiny II. LSD, v prípadných kvalifikačných
stretnutiach celkový víťaz II. LSD, pričom družstvo mladšieho dorastu musí byť umiestnené do 5.
miesta v príslušnej skupine II. LMD a mužstvo seniorov v II. Lige, prípadne postupujúci do II.
Ligy):

1. FC ViOn Zlaté 
Moravce – Vráble

ZsFZ V súčasnosti účastník II. LSDZ (aktuálne 8. miesto,
v II. LMDZ – 8. miesto) a držiteľ licencie Grassroots
(I. LSŽZ – 13. miesto), mužstvo seniorov vo Fortuna
lige.

2. FK Inter Bratislava BFZ V súčasnosti účastník II. LSDZ (aktuálne 3. miesto,
v II. LMDZ – 2. miesto) a držiteľ licencie Grassroots
(I. LSŽZ – 9. miesto), mužstvo seniorov v 3. lige BFZ
(aktuálne 1. miesto).

3. FK Poprad VsFZ V súčasnosti účastník II. LSDV (aktuálne 3. miesto,
v II. LMDV – 1. miesto) a držiteľ licencie Grassroots
(I. LSŽV – 8. miesto), mužstvo seniorov v 2. lige
v skupine o záchranu.

4. FK Spišská Nová Ves VsFZ V súčasnosti účastník II. LSDV (aktuálne 2. miesto,
v II. LMDV – 6. miesto) a držiteľ licencie Grassroots



(I. LSŽV – 7. miesto), mužstvo seniorov v 2. lige
v skupine o postup do Fortuna ligy.

5. MFK Lokomotíva 
Zvolen

SsFZ V súčasnosti účastník II. LSDS (aktuálne 1. miesto,
v II. LMDS – 1. miesto) a držiteľ licencie Grassroots
(I. LSŽS – 8. miesto), mužstvo seniorov v 2. lige
skupine o postup do Fortuna ligy.

6. MFK Skalica ZsFZ V súčasnosti účastník II. LSDZ (aktuálne 2. miesto,
v II. LMDZ – 14. miesto) a bez licencie Grassroots,
mužstvo seniorov v II. lige v skupine o postup
do Fortuna ligy. 

Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu ÚTM = FA na súťažný ročník 2017 /
2018  týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí podľa prihlášok o zaradenie
do licenčného konania mládeže SFZ s uvedením regionálnej príslušnosti) s prihliadnutím na špor-
tové kritérium a s konečným termínom do 21. 04. 2017 na odstránenie nedostatkov (FK Dukla Ban-
ská Bystrica ukončenie exekučných konaní, prípadne vyrovnanie závazkov s poisťovňami a úradmi,
FC VSS Košice vyrovnanie pohľadávok v sociálnej poisťovni a na daňovom úrade) a s prihliad-
nutím k skutočnosti o plnení finančných kritérií a ich podrobnejšej kontrole počas platnosti licencie
vzhľadom k opakujúcim sa nedostatkom v tejto oblasti v priebehu predchádzajúcich licenčných ko-
naní mládeže SFZ:

1. FC VSS Košice VsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM
(v koeficientovej tabuľke aktuálne 14. miesto) –
opakované problémy s meškajúcimi výplatami
trénerov, podlžnostiami voči úradom a poisťovniam.

2. FK Dukla Banská 
Bystrica

SsFZ V súčasnosti účastník I. LSD a držiteľ licencie ÚTM
(v koeficientovej tabuľke aktuálne 13. miesto) –
opakované problémy s meškajúcimi výplatami
trénerov, podlžnostiami voči úradom a poisťovniam,
exekučné konania.

Pozn.: nesplnenie finančných kritérií može mať za následok aj neudelenie licencie Grassroots,
pretože sú finančné kritériá rovnaké pre obidve licencie mládeže SFZ vzhľadom na skutočnosť, že
ide o financie z prostriedkov MŠVVaŠ SR.
Pracovná skupina navrhla neudeliť licenciu ÚTM = FA na súťažný ročník 2017 / 2018 týmto fut-
balovým klubom:

1. Spartak Myjava ZsFZ Odstúpenie z licenčného konania mládeže SFZ
o l icenciu ÚTM = FA (nesplnenie jednej
zo základných podmienok licencie ÚTM = FA
o mužstve seniorov posobiacom v prvých dvoch
najvyšších seniorských súťažiach)

2. JUPIE Podlavice 
Badín

SsFZ Odstúpenie z licenčného konania mládeže SFZ
o licenciu ÚTM = FA

Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu GRASSROOTS = ÚTM na súťažný
ročník 2017/2018  týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí podľa prih-
lášok o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ s uvedením regionálnej príslušnosti). Pod-



mienečné udelenie licencie GRASSROOTS na súťažný ročník 2017/2018 potvrdzuje dosiahnutie
športového kritéria – umiestnenie v súťaži na konci súťažného ročníka 2016/2017:

P.Č. Futbalový klub RFZ Poznámka
1. FC Baník HN 

Prievidza & Handlová
ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽZ a držiteľ licencie 

Grassroots
2. FC Petržalka 

Akadémia
BFZ V súčasnosti účastník I. LSŽZ a držiteľ licencie 

Grassroots
3. FC ViOn Zlaté 

Moravce – Vráble 
ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽZ a držiteľ licencie 

Grassroots
4. FK Pohronie Žiar nad 

Hronom Dolná Ždaňa
SsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽS a držiteľ licencie 

Grassroots
5. FK Poprad VsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽV a držiteľ licencie 

Grassroots
6. MŠK Púchov ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽZ a držiteľ licencie 

Grassroots.
7. FK Slovan Levice ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽZ a držiteľ licencie 

Grassroots
8. FK Spišská Nová Ves VsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽV a držiteľ licencie 

Grassroots
9. FKM Karlova Ves BFZ V súčasnosti účastník I. LSŽZ a držiteľ licencie 

Grassroots
10. FK Inter Bratislava BFZ V súčasnosti účastník I. LSŽZ a držiteľ licencie 

Grassroots
11. Jupie Podlavice Badín SsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽS a držiteľ licencie 

Grassroots
12. MFK Lokomotíva 

Zvolen
SsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽS a držiteľ licencie 

Grassroots
13. MFK Snina VsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽV a držiteľ licencie 

Grassroots
14. MFK Vranov nad 

Topľou
VsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽV a držiteľ licencie 

Grassroots
15. MŠK Námestovo SsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽS a držiteľ licencie 

Grassroots
16. MŠK Rimavská 

Sobota
SsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽS a držiteľ licencie 

Grassroots
17. MŠK Tesla Stropkov VsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽS a držiteľ licencie 

Grassroots
18. Slavoj Trebišov VsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽV a držiteľ licencie 

Grassroots
19. Spartak Myjava ZsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽZ a držiteľ licencie 

Grassroots

Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu Grassroots = ÚTM na súťažný ročník
2017/2018 tomuto futbalovému klubu s prihliadnutím k skutočnosti o plnení infraštruktúrnych
kritérií, personálneho obsadenia (štruktúra podľa požiadaviek SFZ, trénerské licencie bez výnimiek)
a najma počtoch detí v kategóriách U13 a mladších a ich podrobnejšej kontrole počas platnosti
licencie:

1. Juventus Žilina SsFZ V súčasnosti účastník I. LSŽS a držiteľ licencie 
Grassroots



Pracovná skupina navrhla podmienečne udeliť licenciu Grassroots = ÚTM na súťažný ročník
2017/2018  týmto futbalovým klubom (FK sú uvádzané v abecednom poradí podľa prihlášok
o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ s uvedením regionálnej príslušnosti)
a s prihliadnutím na športové kritérium – umiestnenie v súťaži ( víťaz príslušnej skupiny II. LSŽ
a v prípadných kvalifikačných stretnutiach celkový víťaz II. LSŽ v príslušnom regióne ):

1. FK Humenné VsFZ V súčasnosti účastník II. LSDŽ-východ – skupina B
(aktuálne 3. miesto a bez licencie Grassroots).

2. MFK Skalica ZsFZ V súčasnosti účastník II. LSDŽ-západ (aktuálne 2.
miesto a bez licencie Grassroots).

3. MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš

SsFZ V súčasnosti účastník II. LSDŽ-stred – skupina sever
(aktuálne 3. miesto a bez licencie Grassroots).

4. MŠK FOMAT Martin SsFZ V súčasnosti účastník II. LSDŽ-stred – skupina sever
(aktuálne 1. miesto a bez licencie Grassroots).

5. SDM Domino 
Bratislava

BFZ V súčasnosti účastník II. LSDŽ-BA (aktuálne 1.
miesto a bez licencie Grassroots).

6. ŠK Novohrad 
Lučenec

SsFZ V súčasnosti účastník II. LSDŽ-stred – skupina juh
(aktuálne 4. miesto a bez licencie Grassroots).

Pracovná skupina navrhla neudeliť licenciu GRASSROOTS = ÚTM na súťažný ročník
2017/2018  týmto futbalovým klubom:

1. FC Lokomotíva 
Košice

VsFZ Odstúpil od licenčného konania mládeže SFZ

2. FK Rača BFZ Odstúpil od licenčného konania mládeže SFZ

V zmysle schváleného materiálu o štruktúre a financovaní futbalových akadémií má každý RFZ
právo navrhnúť tzv. “čakateľov”, ktorých však schvaľuje VV SFZ (BFZ: 2 FK, ZsFZ: 4 FK, SsFZ:
4 FK, VsFZ: 4 FK).
ÚTM a “čakateľov” vždy na 3 súťažné ročníky navrhujú RFZ na základe správy a podkladov hod-
notenia TÚ SFZ (schvaľuje VV SFZ), pričom všetci účastníci I. LSŽ U15 a U14 a I. LMŽ U13
a U12 musia spĺňať podmienky licenčného systému mládeže SFZ.

“Čakateľ” znamená FK, ktorý chce posobiť v najvyšších žiackych súťažiach a je kontrolovaný,
sledovaný a podporovaný SFZ počas 3 rokov (“čakateľom” sa može stať len FK, ktorý sa prihlási
do licenčného konania mládeže SFZ, v prípade súčasného súťažného ročníku sú uprednostnené FK,
ktoré sa prihlásili do licenčného konania mládeže SFZ a doplnené o FK navrhnuté RFZ vzhľadom
na to, že ide o prvý ročník), odporučí ho RFZ a je umiestnený v jednej zo skupín II. LSŽ + LMŽ
do 4. miesta (pri dvoch skupinách), alebo pri jednej II. LSŽ + LMŽ sa umiestni do 8. miesta.
Pri inom počte skupín II. LSŽ + II. LMŽ: 3 skupiny – do 3. miesta v skupine, 4 skupiny – do 2.
miesta v skupine. Pre účasť v najvyšších žiackych súťažiach je vždy potrebné splniť licenčné
podmienky.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na podmienečné udelenie / neudelenie licencií mládeže SFZ ÚTM-
FA a Grassroots-ÚTM na súťažný ročník 2017 / 2018 v zmysle predloženého návrhu.
2) VV SFZ určuje deň 30. apríl 2017 ako termín na splnenie podmienok pre kluby, ktoré
doposiaľ licenčné podmienky nesplnili.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 11
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 1 (J. Kováčik)



Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 8: Správa o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2016.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ (dalej len „LPEK“) za rok
2016, ktorú vypracoval jej predseda JUDr. Jozef Malich.
LPEK si po celý rok 2016 riadne  plnila úlohy ktoré jej vyplývajú nielen z vnútorných predpisov
SFZ, ale i z očakávaní orgánov SFZ . 
Pri svojej činnosti LPEK spolupracovala s roznymi orgánmi SFZ (Prezident SFZ, GS SFZ, právne
oddelenie ako aj iné útvary SFZ) a táto spolupráca bola bezproblémová s jasným cieľom vzájomne
sa podporovať. Pri vybavovaní zadaných úloh odporučila LPEK orgánom SFZ, aby precíznejšie
posudzovali žiadosti, ktoré následne dajú na vybavenie LPEK. Predseda LPEK sa opakovane
vyjadril, že niektorí žiadatelia skor oslovujú SFZ so žiadosťou o bezplatné právne poradenstvo ako
o pomoc pri vyriešení obzvlášť komplikovaných záležitostí. Viacero podaní totižto dokážu
navrhovatelia riešiť aj bez ingerencie SFZ.   
V súčinnosti s propagáciou športu a osobitne futbalu a SFZ navrhlo LPEK cez svoju správu
pokračovať v spolu-organizovaní a podpore konferencie o športovom práve, na ktorej sa
významným sposobom prezentuje právna úprava športu na Slovensku a v zahraničí. Prednášajú sa
aktuálne právne problémy vo fungovaní a organizácii športu, divácke násilie a bezpečnosť všetkých
zúčastnených na športovom podujatí, možnosti riešenia sporov v športe, športová judikatúra a pod.  

Etickému panelu LPEK neboli v  roku 2016  predložené na vybavenie žiadne veci. Uvedené LPEK
považuje za určitý nedostatok v činnosti SFZ, pretože etické a fair-play správanie a jeho efektívne
propagovanie na všetkých úrovniach SFZ je nevyhnutné pre náš vlastný úspech. Etické a fair-play
správanie tvorí základ dovery u širokého okruhu priaznivcov futbalu. Ak chceme mať doveru
verejnosti musíme na všetkých úrovniach SFZ a klubov zabezpečiť doslednosť pri dodržiavaní
etických, zákonných pravidiel a podporovať zúčastnené strany aby propagovali a prezentovali
každý prejav etického a morálneho správania sa. Nominovanie na ceny  fair – play MUDr. Ivana
Chodáka a nenásilná propagácia nominovaných ako aj ocenených prostredníctvom médií je napr.
presne to čo SFZ spoločensky potrebuje, avšak efektívne nevyužíva.  Je na zvážení vedenia SFZ či
práve túto agendu nezveriť vybratému orgánu SFZ (úseku SFZ), ktorý napr. v úradnej správe bude
členov a sympatizantov SFZ povzbudzovať v predkladaní nominačných návrhov na udelenie ceny
MUDr. Ivana Chodáka za výnimočný čin súvisiaci s futbalom, za dlhoročnú príkladnú hráčsku
činnosť v súlade s princípmi fair play, za dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a za prínos
pre futbal v súlade s princípmi fair play. Je to hodnotová záležitosť.   

V rámci zefektívnenia činnosti LPEK navrhla:
- zlepšiť dokumentačnú informovanosť LPEK o procesoch a normách v zahraničných futbalových
zvazoch ako i o národnej právnej úprave problematiky športu v zahraničí, 
- tak ako doposiaľ integrovať a zapájať členov LPEK ako zástupcov SFZ do orgánov, ktoré
navrhujú a pripravujú legislatívne úpravy  súvisiace s problematikou športu a bezpečnosti. 

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok
2016. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 9: Schvaľovanie návrhu na prijatie riadneho člena SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval, že SFZ bola doručená písomná žiadosť o prijatie za riadneho člena SFZ od Športovej aka-
démie Trenčianske Teplice.
Podľa 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.
Preskúmaním kompletnosti dokladov Legislatívno-právnym oddelením a Matrikou oba útvary
skonštatovali, že žiadosť vyššie uvedeného futbalového klubu spĺňa všetky požiadavky podľa čl. 28
ods. 5 stanov SFZ. Všetky dokumenty sú prístupné k nahliadnutiu v archíve Matriky SFZ.
Legislatívno-právne oddelenie a Matrika SFZ odporučili VV SFZ prijať Športovú akadémiu
Trenčianske Teplice za riadneho člena SFZ.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje Športovú Akadémiu Trenčianske Teplice za riadneho člena SFZ. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10: Informácia z Kongresu UEFA, konaného dňa 5. apríla 2017 v Helsinkách.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý
členom VV SFZ poskytol informáciu z Kongresu UEFA, ktorý sa konal 5. apríla 2017 v Helsin-
kách:
Úvodné príhovory 
Zástupca fínskej vlády, Pertti Alaja – prezident Fínskeho FZ, Gianni Infantino – skutočná
spolupráca medzi FIFA a UEFA sa začala, Alexander Čeferin – úspešná implementácia zmien, ktoré
navrhoval vo svojom manifeste (zmeny Stanov – partneri, zloženie VV UEFA, vekový limit a limit
na dĺžku funkčného obdobia, nová organizačná štruktúra UEFA), plus 1 mil EUR pre každý FZ
v bežiacom cykle.
Správa prezidenta a VV UEFA, správa UEFA administratívy, správa o hospodárení, správy
predsedov komisií UEFA – podrobne predložené v kongresových materiáloch

Schválenie rozpočtu na finančný rok 2017/18 – jednomyseľne schválený
- cieľ – dalšia podpora rozvoja futbalu v národných zvazoch
- celkové výnosy 2,787 mld EUR (82% TV práva, 16% komerčné práva)
- hlavne vdaka zisku z Európskych klubových súťaží, na 2. mieste EQs 
- 83% výnosov ide spať na distribúciu národným zvazom a klubom
- solidarita – 252 mil EUR, nárast o 2%

Zmeny v Stanovách UEFA
- počet volebných období pre prezidenta – 3 krát 4 roky max.
- členom VV UEFA sa može stať len aktívny člen NZ (PR, VP, CEO, GS)
- viceprezidenti – bez poradového čísla, ale so zodpovednosťou za konkrétne oblasti futbalu
- nový člen UEFA, ak je ratifikovaný vačšinou členských krajín OSN (Kosovo)

Ratifikácia zloženia Kontrolného orgánu UEFA pre financie klubov (UEFA Club Financial
Control Body) - všetci členovia jednomyseľne ratifikovaní

Voľba členov VV UEFA   – 13 kandidátov na 8 uvoľnených miest:



 
 1.kolo             2.kolo  3.kolo

- Boniek Zbigniew (POL)      45
- Boranbayev Kairat (KAZ)    stiahol sv. kandidatúru
- Delaney John (IRL)      48
- Duka Armand (ALB)      25
- Gill David (ENG)      40
- Grindel Reinhard (GER)      44
- Lefkaritis Marios (CYP)    stiahol sv. kandidatúru 
- Mammadov Elkhan (AZE)      24
- Nilsson Karl-Erik (SWE)      50
- O’Connor Kieran (WAL)      11
- Uva Michele (ITA)           46
- Praag van, Michael (NED)      36
- Yardimci Servet (TUR)      34

Voľba členov Rady FIFA   – 1 kandidát na 1 uvoľnené miesto (2-ročný mandát):

 1.kolo  2.kolo 3.kolo
- Grindel Reinhard (GER)   zvolený jednomyseľne aklamáciou

Voľba členov Rady FIFA   – 5 kandidátov na 4 uvoľnené miesta (4-roč. mandát):

 1.kolo  2.kolo 3.kolo
- Csányi, Sándor (HUN)  zvolený jednomyseľne aklamáciou
- Koutsokoumnis, Costakis (CYP)  zvolený jednomyseľne aklamáciou
- Mutko Vitaly (RUS)  neprešiel kontrolou sposobilosti
- Savičevič Dejan (MNG)  zvolený jednomyseľne aklamáciou 
- Thorsteinsson Geir (ISL)  stiahol sv. kandidatúru

Poznámka: Štvrtý člen bude dovolený na Mimoriadnom kongrese UEFA v septembri 2017
v Ženeve (súčasť TEP mítingu). Všetci zvolení kandidáti sú zvýraznení hrubším písmom.

Čestné členstvo
Na návrh VV UEFA bol za čestného člena UEFA navrhnutý Marios Lefkaritis (CYP), dlhoročný
člen VV UEFA (20 rokov) – zvolený jednohlasne 67.

67. Kongres FIFA 2017 – 11. mája 2017 v Bahrajne

Nasledujúci kongres UEFA
42. kongres UEFA sa bude konať 27. februára 2018 v Bratislave

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu z Kongresu UEFA, konaného dňa 5. apríla 2017
v Helsinkách. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

 



K bodu 11: Informácia o vyhlásení a ankete k zákonu č. 440/2015 Z. z. o športe z iniciatívy
spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. a UčPS.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo právnemu expertovi a projektovému
manažérovi SFZ Jaroslavovi Rybánskemu, ktorý informoval o iniciatíve spoločnosti Respect
Slovakia, s.r.o. a UčPS.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o., ako jeden z najvačších podporovateľov športu na Slovensku,
ktorá bola partnerom projektu prípravy Zákona o športe a podporuje aj aktivity UčPS pri jeho im-
plementácii do praxe, vníma veľmi pozorne dianie v slovenskom športe vrcholovom i výkonnost-
nom.
Kedže očakávané prínosy Zákona o športe na úrovni klubov dosiahnuté neboli, je potrebné opatov-
ne, kriticky ale konštruktívne zadefinovať a komunikovať spoločenskú objednávku športovej obce
na vykonanie systémových zmien prospešných pre slovenský šport na úrovni školského/klubového
športu detí a mládeže, ako aj na úrovni športu (polo)profesionálneho.

Na jednej strane bola zhodnotená veľmi pozitívne skutočnosť, že Zákon o športe:

1.v horizonte 4 rokov zdvojnásobí objem prostriedkov poskytnutých na šport zo štátneho rozpočtu
na centrálnej úrovni (z 33 mil. v roku 2015 na cca 66 mil. eur v roku 2019) a súčasne garantuje, že
sa tento objem nebude znižovať, čo významne pomože najma financovaniu prípravy a súťaží
športovej reprezentácie a talentovanej mládeže,

2. zaviedol pravidlá pre stransparentnenie športového prostredia najma úpravou

3. demokratických pravidiel deľby a vykonávania moci v národných športových zvazoch
a národných športových organizáciách,

4. povinného zverejňovania doležitých informácií o činnosti športových organizácií na ich
webovom sídle a v informačnom systéme športu,

5. systému odborného poradenstva a kontroly v športe prostredníctvom novej funkcie „kontrolóra
športovej organizácie“ (klubu, zvazu) voleného ich najvyšším orgánom a „hlavného kontrolóra
športu“ menovaného vládou SR,

6. zmluvných vzťahov športovcov a športových odborníkov s klubmi a zvazmi.

Na druhej strane však vyhlásenie konštatuje, že oproti povodne vypracovanému návrhu Zákona
o športe jeho schválené znenie, a ani jeho novela z roku 2016, neriešia:

1. motivačné opatrenie na podporu športu zo súkromných zdrojov, napriek tomu, že legislatívne boli
navrhnuté viaceré možnosti a politikmi bola opakovane verejne deklarovaná voľa prijať opatrenie
na podporu športu zo súkromných zdrojov,

2. zabezpečenie systémového zdroja na podporu športových aktivít detí a mládeže na miestnej
úrovni prostredníctvom „športových poukazov“, ktoré mali/majú všeobecnú spoločenskú i politickú
podporu, neboli však dodnes zavedené do praxe,

3. kompenzačný nástroj voči podstatnému zvýšeniu výdavkov športových klubov na dane a odvody
od 1.1.2019 z dovodu automatického prechodu na zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu
podľa Zákona o športe v prípade športovcov vykonávajúcich šport pre športový klub sposobom
spĺňajúcim znaky závislej práce.

Športová obec výmenou za deklarovanú vyššiu podporu športu (nielen na centrálnej štátnej úrovni,
ale aj na klubovej úrovni) prijala povinnosti garantujúce transparentnosť športového prostredia,



s čím sú spojené zvýšené odborné, personálne, administratívne a finančné nároky.

Spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o. vyzýva športovú obec, politikov na komunálnej či republikovej
úrovni, aby sa pripojili k tomuto vyhláseniu, zapojili sa do ankety o slovenskom športe a na ich zá-
klade spoločne vykonali kroky potrebné k splneniu povodne deklarovaných zámerov a cieľov Zá-
kona o športe.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ súhlasí s obsahom vyhlásenia a podporuje anketu k zákonu č. 440/2015 Z. z. o športe
z iniciatívy spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. a UčPS.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 12: Informácia o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnu-
tiami 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 jedno hlasovanie per rollam, a to hlasovania per rollam č. 04/17
vo veci ”Schvaľovanie návrhu zmluvy o dielo na rekonštrukciu hlavného ihriska štadióna
NTC Senec medzi SFZ a Richter Rasen”

Svoje stanoviská mali možnosť členovia VV SFZ zasielať v termíne do 22. marca 2017
na adresu jaroslav.rybansky@futbalsfz.sk formou:

Schvaľujem návrh zmluvy o dielo na rekonštrukciu hlavného ihriska štadióna NTC Senec
medzi SFZ a Richter Rasen,
alebo
Neschvaľujem návrh zmluvy o dielo na rekonštrukciu hlavného ihriska štadióna NTC Senec
medzi SFZ a Richter Rasen,
alebo
Zdržujem sa hlasovania vo veci schvaľovania návrhu zmluvy o dielo na rekonštrukciu
hlavného ihriska štadióna NTC Senec medzi SFZ a Richter Rasen.

V rámci tohto hlasovania došlo k pripomienke zo strany členov VV SFZ, v ktorej žiadali
o doplnenie informácií a úpravu textu. Išlo o doplnenie informácií k platobným podmienkam
a k súpisu prác k faktúram. 

Po uvedenej komunikácii počas hlasovania medzi členmi VV SFZ a predkladateľom sa doplnilo
do čl. IV ustanovenie: “Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác (alebo častí diela)
odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa”.

Hlasovania sa zúčastnilo 12 členov VV SFZ, z toho 11 hlasovali formou “schvaľujem” a 1
formou “zdržujem sa hlasovania” (V. Ondrejka).
Na to, aby bolo uznesenie formou per rollam prijaté, je potrebná nadpolovičná vačšina 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 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 13: Informácia o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie
marec 2017.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie marec 2017.



Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR
za obdobie marec 2017. 
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 14:  Schvaľovanie návrhu na udelenie odznaku SFZ.
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý infor-
moval o doručených návrhoch na ocenenie funkcionárov SFZ, ktorí sa v týchto dňoch dožívajú ži-
votných jubileí.

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ pre p. Jána Michalka.
2) VV SFZ schvaľuje návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Alexandra Marczel-
la.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.



K bodu 15: Schvaľovanie návrhu na obsadenie odborných komisií UEFA (2015-2019).
Bod otvoril prezident SFZ Ján Kováčik. Odovzdal slovo GS SFZ Jozefovi Klimentovi, ktorý pred-
stavil návrh na obsadenie odborných komisií UEFA.
V liste doručenom SFZ dňa 05.04.2017 generálny sekretár UEFA p. Theodore Theodoridis vyzval
členské asociácie (zvazy) o uvedenie aktuálneho zoznamu členov odborných komisií UEFA. Na
základe uvedeného GS SFZ navrhol a odporučil členom VV SFZ schváliť nasledovné personálne
obsadenie v komisiách UEFA:

1. Marketing Advisory Committee

- namiesto Jána Kováčika nominovať ako zástupcu SFZ Jaroslava Šišoláka

2. Stadium and Security Committee

- namiesto Františka Laurinca nominovať ako zástupcu SFZ Petra Dedíka

3. Player’s Status, Transfer and Agents and Match Agents Committee 

- namiesto Františka Laurinca nominovať ako zástupcu SFZ Lukáša Piteka

Členovia VV SFZ hlasovali o tomto návrhu uznesenia:
VV SFZ schvaľuje návrh na obsadenie odborných komisií UEFA (2015-2019) v zmysle obežní-
ka UEFA č. 15/2017.
Hlasovalo 12 členov VV SFZ, z toho: 
Za – 12
Proti – 0
Zdržali sa hlasovania – 0
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.

K bodu 16: Diskusia.
Bez diskusných príspevkov.

Uznesenia prijaté na zasadnutí VV SFZ dňa 11. apríla 2017 v Bratislave:

Uznesenie č. 36/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje návrh programu zasadnutia s doplnením.

T: ihned
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 37/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o činnosti reprezentačného družstva SR U17
s pripomienkami. 

T: ihned
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 38/17 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 vyradiť z projektu štadión v Banskej Bystrici a zo sumy 2,4
mil. eur, ktorá bola určená pre tento štadión, vyčleniť sumu 1,5mil. eur (2x po 750 tis. Eur)
pre mesta Liptovský Mikuláš a Lučenec. Tieto mestá zároveň zaradiť do projektu.

T: ihned
Z: Jozef Kliment



Uznesenie č. 39/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o príprave a priebehu projektu Podpora rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry. 

T: ihned
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 40/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 29.06.2017 v Poprade.
2) VV SFZ odporúča delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ.
3) VV SFZ ukladá generálnemu sekretárovi SFZ, prezidentovi ÚLK a predsedom RFZ, aby
v termíne do 25.04.2017 oznámili mená členov mandátovej komisie, návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice. 

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 41/17 VV SFZ:
1) VV SFZ schvaľuje návrh na podmienečné udelenie / neudelenie licencií mládeže SFZ ÚTM-FA
a Grassroots-ÚTM na súťažný ročník 2017 / 2018 v zmysle predloženého návrhu.
2) VV SFZ určuje deň 30. apríl 2017 ako termín na splnenie podmienok pre kluby, ktoré doposiaľ
licenčné podmienky nesplnili.

T: v texte
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 42/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok
2016. 

T: ihned
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 43/17 VV SFZ:
VV SFZ schvaľuje Športovú Akadémiu Trenčianske Teplice za riadneho člena SFZ. 

T: ihned
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 44/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu z Kongresu UEFA, konaného dňa 5. apríla 2017
v Helsinkách. 
 T: ihned

Z: Jozef Kliment
Uznesenie č. 45/17 VV SFZ:
VV SFZ súhlasí s obsahom vyhlásenia a podporuje anketu k zákonu č. 440/2015 Z. z. o športe
z iniciatívy spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. a UčPS.

T: ihned
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 46/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi
zasadnutiami VV SFZ. 

T: ihned
Z: Jozef Kliment

Uznesenie č. 47/17 VV SFZ:
VV SFZ berie na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za
obdobie marec 2017. 

T: ihned
Z: Jozef Kliment




